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1 Flavored Electronic Smoking 

Devices

G/TBT/N/USA/1631/Add.1

United States of 

America

Pada 26 Juni 2020, Departemen Kesehatan Masyarakat dan Layanan Kemanusiaan menerbitkan 

Pemberitahuan MAR No. 37-923 yang berkaitan dengan konsultasi publik tentang usulan adopsi 

peraturan sebagaimana yang disebutkan pada halaman 1105 dari Daftar Administratif Montana 2020, 

Nomor 12 (http://mtrules.org/gateway/ShowNoticeFile.asp?TID=9874).

Konsultasi publik atas pemberitahuan usulan adopsi peraturan tersebut diadakan pada 16 Juli 2020. 

Periode komentar publik berakhir pada 24 Juli 2020.

Jajak pendapat yang diinisiasi oleh badan legislatif telah mengungkapkan bahwa tambahan edukasi dan 

kolaborasi diperlukan sebelum  memutuskan masalah ini. Karenanya, Departemen mencabut 

Pemberitahuan MAR No. 37-923 dan tidak akan mengadopsi peraturan yang diusulkan.

Departemen tetap berkomitmen pada misinya untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan warga 

Montanan.

https://members.wto.org/crnattac

hments/2020/TBT/USA/20_5244

_00_e.pdf

2 Federal Motor Vehicle Safety 

Standards; Minimum Sound 

Requirements for Hybrid and 

Electric Vehicles

G/TBT/N/USA/777/Rev.1/Add.

1

United States of 

America

Peraturan akhir sementara ini menanggapi "petisi darurat" yang diajukan oleh Aliansi Inovasi Otomotif 

(Aliansi) mengenai fase masuk dan persyaratan kepatuhan Standar Keselamatan Kendaraan Bermotor 

Federal No. 141 (FMVSS 141), "Minimum sound for hybrid and electric vehicles". Petisi tersebut merinci 

tantangan yang dihadapi produsen dalam mematuhi FMVSS 141 karena gangguan pada rantai pasokan 

yang disebabkan oleh keadaan darurat kesehatan masyarakat Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). 

Petisi tersebut meminta tiga perubahan pada fase masuk dan persyaratan kepatuhan FMVSS 141. Setelah 

mempertimbangkan kekhawatiran yang diangkat dalam petisi, NHTSA telah memutuskan untuk 

mengabulkan petisi tersebut, pada bagian, memilih untuk menunda fase masuk dan tanggal pemenuhan 

persyaratan pada enam bulan. NHTSA menolak permintaan untuk opsi kinerja alternatif selama phase-in 

periode.

https://www.govinfo.gov/content/

pkg/FR-2020-09-01/pdf/2020-

19334.pdf

https://members.wto.org/crnattac

hments/2020/TBT/USA/20_5261

_00_e.pdf

Daftar Notifikasi Regulasi Teknis TBT WTO yang terkait Indonesia 
Periode 31 Agustus - 4 September 2020

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/USA/20_5244_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/USA/20_5244_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/USA/20_5244_00_e.pdf
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3 Use of Lead Free Pipes, Fittings, 

Fixtures, Solder and Flux for 

Drinking Water 

G/TBT/N/USA/1261/Add.2

United States of 

America

Badan Perlindungan Lingkungan (EPA) sedang menyelesaikan perubahan peraturan untuk melindungi 

masyarakat dari timbal dalam bahan pipa yang digunakan dalam sistem air publik atau fasilitas 

perumahan atau non-perumahan yang menyediakan air untuk konsumsi manusia. Perubahan aturan ini 

mengkodifikasikan aspek Reduction of Lead in Drinking Water Act of 2011 (RLDWA) dan Community Fire 

Safety Act of 2013 (CFSA). RLDWA mengubah pasal 1417 dari Undang-Undang Air Minum Aman (SDWA), 

yang melarang penggunaan dan pengenalan ke dalam perdagangan produk pipa ledeng tertentu yang 

tidak "bebas timah". RLDWA merevisi definisi bebas timbal untuk menurunkan kandungan timbal 

maksimum yang diizinkan dari produk pipa; dan menetapkan metode hukum untuk menghitung 

kandungan timah. EPA juga menetapkan persyaratan baru bagi produsen atau importir yang 

memperkenalkan produk perdagangan yang harus memenuhi persyaratan bebas timah untuk 

menyatakan produk tersebut telah memenuhi persyaratan bebas timah di Bagian 1417 SDWA, serta 

perubahan lain pada peraturan yang ada untuk membantu dalam pelaksanaan Bagian 1417 dari SDWA, 

sebagaimana telah diubah. EPA mengharapkan bahwa persyaratan kandungan timbal dalam bahan pipa 

yang digunakan dalam instalasi baru dan perbaikan akan menghasilkan lebih sedikit sumber timbal dalam 

air minum dan akibatnya akan mengurangi efek kesehatan yang merugikan terkait dengan paparan 

timbal dalam air minum.

https://www.govinfo.gov/content/

pkg/FR-2020-09-01/html/2020-

16869.htm

https://www.govinfo.gov/content/

pkg/FR-2020-09-01/pdf/2020-

16869.pdf

https://members.wto.org/crnattac

hments/2020/TBT/USA/final_me

asure/20_5262_00_e.pdf

4 Instruments covered by the 

legal metrology that are 

subject to administrative acts, 

procedures and requirements 

that should be used in the 

model evaluation process

G/TBT/N/BRA/884/Add.1

Brazil Adendum ini bertujuan untuk menginformasikan bahwa Institut Nasional Metrologi, Kualitas dan 

Teknologi - Inmetro, mengeluarkan Ordonansi 281, 21 Agustus 2020. Ordonansi tersebut menetapkan 

bahwa angka 5 dari RTM yang disetujui oleh Ordonansi 302, 19 Juni 2019, diterbitkan dalam Berita Resmi 

Serikat pada 26 Juni 2019, akan ditambahkan ke sub-item berikut: 5.2.1 dan 5.2.2.

Peraturan 302 sebelumnya telah diberitahukan melalui notifikasi G/TBT/N/BRA/884.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal dipublikasikan di Lembaran Resmi Brasil

http://www.inmetro.gov.br/legisla

cao/rtac/pdf/RTAC002664.pdf

5 Approval Tests and Standards 

for Air-Purifying Particulate 

Respirators

G/TBT/N/USA/1602/Add.1

United States of 

America

Pada 14 April 2020, Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan (HHS) menerbitkan aturan akhir 

sementara untuk memperbarui persyaratan peraturan oleh Institut Nasional untuk Keselamatan dan 

Kesehatan Kerja (NIOSH) Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) untuk menguji dan 

menyetujui alat pemurnian udara pada  respirator partikulat yang digunakan dalam keadaan darurat . 

Komentar akan diterima sebelum 12 Agustus 2020. Dokumen ini mengumumkan dibukanya kembali 

periode komentar selama 30 hari tambahan, untuk memberikan waktu tambahan bagi pemangku 

kepentingan dan pihak lain yang berkepentingan untuk menanggapi.

Indonesia tidak mengekspor produk HS 902000 Breathing appliances and 

gas masks (excluding protective masks having neither mechanical parts ke 

A.S.

https://www.govinfo.gov/content/

pkg/FR-2020-08-26/html/2020-

18747.htm

https://www.govinfo.gov/content/

pkg/FR-2020-08-26/pdf/2020-

18747.pdf

http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC002664.pdf
http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC002664.pdf
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6 Chemical Substances When 

Manufactured or Processed as 

Nanoscale Materials; TSCA 

Reporting and Recordkeeping 

Requirements

G/TBT/N/USA/983/Add.6

United States of 

America

Badan Perlindungan Lingkungan (EPA) telah mengajukan permintaan pengumpulan informasi (ICR), 

Aturan Khusus Bahan Kimia di bawah Undang-Undang Pengendalian Zat Beracun Bagian 8 (a); Bahan 

Skala Nano Tertentu untuk OMB agar ditinjau dan disetujui sesuai dengan Undang-Undang Pengurangan 

Dokumen. Ini adalah perpanjangan ICR yang diusulkan, yang saat ini disetujui hingga 31 Agustus 2020. 

Komentar publik sebelumnya diminta melalui Federal Register pada 28 Januari 2020 selama periode 

komentar 60 hari. Notifikasi ini memberikan tambahan 30 hari untuk komentar publik. 

Indonesia tidak mengekspor produk HS 382490 Chemical products and 

preparations of the chemical or allied industries ke A.S.

https://www.govinfo.gov/app/deta

ils/CFR-2002-title40-vol27/CFR-

2002-title40-vol27-

part704/context

7 Designation of Shitei Yakubutsu 

(designated substances)  based 

on the Act on Securing Quality  

Efficacy and Safety of Products 

Including Pharmaceuticals and 

Medical Devices (hereinafter 

referred to as the Act). (1960  

Law No.145)

G/TBT/N/JPN/669

Japan Proposal untuk penunjukan 6 zat sebagai Shitei Yakubutsu dan penggunaannya berdasarkan Undang-

Undang.

https://members.wto.org/crnattac

hments/2020/TBT/JPN/20_5195

_00_e.pdf
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8 Draft Commission Delegated 

Regulation amending the 

Annex to Regulation (EU) No 

609/2013 of the European 

Parliament and of the Council 

as regards the list of substances 

that may be added to infant 

and follow-on formula  baby 

food and processed cereal-

based food

G/TBT/N/EU/734

European Union Rancangan Peraturan Delegasi Komisi ini menyangkut otorisasi penambahan kalsium-L-metilfolat sebagai 

sumber folat untuk bayi dan lanjutan formula makanan olahan sereal dan makanan bayi di masa depan 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan European Food Safety Authority (EFSA)

Indonesia tidak mengekspor produk HS 90110 Food preparations for infant 

use, put up for retail sale, of flour, groats, meal, starch ke Uni Eropa

https://members.wto.org/crnattac

hments/2020/TBT/EEC/20_5191

_00_e.pdf

9 Draft Helmets (Quality Control) 

Order  2020

G/TBT/N/IND/167

India Notifikasi menetapkan keamanan pelindung kepala (Helm) untuk pengendara roda dua di bawah 

sertifikasi wajib  Bureau of Indian Standards Act 2016.

http://morth.nic.in 

10 Order related to requirement 

of Non-GM cum GM free 

certificate accompanied with 

imported food consignment.

G/TBT/N/IND/168

India Setiap pengiriman produk makanan impor yang disebutkan dalam Lampiran - I aturan ini harus disertai 

dengan sertifikat bebas GM asal Non-GM yang diterbitkan oleh Otoritas Nasional yang Berwenang dari 

negara pengekspor sesuai format pesanan Annexure-II (Dalam pelaksanaan ketentuan Pasal 12 (2) 

Peraturan Keamanan dan Standar (Impor) Pangan 2017).

Indonesia tidak memiliki nilai ekspor yang signifikan untuk kategori produk 

sebagaimana lampiran peraturan

http://www.fssai.gov.in/

http://morth.nic.in/
http://www.fssai.gov.in/
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Kementerian Kesehatan Masyarakat (Kemenkes) menilai Notifikasi Kemenkes yang ada terkait infus teh 

harus direvisi untuk memperbarui daftar tanaman dan bagian tanaman yang digunakan sebagai bahan 

infus teh serta untuk membatasi tumpang tindih produk jamu di bawah. Undang-Undang Produk Herbal 

BE 2562 (2019) untuk perlindungan kesehatan konsumen dan praktik perdagangan yang adil. Klausul 1 - 

Pemberitahuan Kementerian Kesehatan Masyarakat (No. 280) B.E. 2547 (2004) Perihal: Teh herbal harus 

dicabut. Ayat 2 - “Infus teh” berarti produk dari bagian tanaman yang diproses dengan pengeringan dan 

mungkin digiling untuk dikonsumsi dengan cara direbus atau direndam dengan air panas. Ayat 3 - 

Tanaman dan bagian tanaman yang boleh digunakan dalam infus teh harus dicantumkan dalam daftar 

pada lampiran pemberitahuan ini. Klausul 4 - Infus teh harus dengan kualitas atau standar berikut: (1) 

Kadar air tidak boleh lebih dari 10% berat (2) Batasan mikroorganisme patogen harus sesuai dengan 

Pemberitahuan Kementerian Kesehatan Masyarakat tentang standar untuk Mikroorganisme Patogen 

dalam Pangan (3) Batasan pencemaran harus sesuai dengan Pemberitahuan Kementerian Kesehatan 

tentang standar Pangan yang mengandung Pencemar. (4) Batasan residu pestisida harus sesuai dengan 

Pemberitahuan Kementerian Kesehatan tentang Pangan yang Mengandung Residu Pestisida (5) Infus teh 

tidak boleh mengandung obat modern atau Psikotropika atau narkotika yang ditentukan oleh peraturan 

perundang-undangan sebagaimana mestinya. (6) Penggunaan bahan tambahan makanan harus sesuai 

dengan Pemberitahuan Kementerian Kesehatan Masyarakat (7) Infus teh harus tidak dibumbui dengan 

zat lain kecuali tanaman yang ditentukan dalam daftar yang dilampirkan pada pemberitahuan ini atau tip 

daun dan batang muda tanaman dalam Keluarga Camellia Klausul 5 - Produsen atau Importir infus teh 

yang akan dijual wajib mengikuti Pemberitahuan Kementerian Kesehatan Masyarakat mengenai Proses 

Produksi Peralatan Produksi dan Penyimpanan Makanan. Klausul 6 - Penggunaan wadah untuk infus teh 

harus sesuai dengan Pemberitahuan Kementerian Kesehatan Masyarakat tentang wadah. Klausul 7 - 

Penggunaan label pada infus teh harus sesuai dengan Pemberitahuan Kementerian Kesehatan 

Masyarakat tentang Pelabelan makanan kemasan. Selain itu, pernyataan peringatan seperti yang 

tercantum dalam lampiran pemberitahuan ini akan ditampilkan. Pasal 8 - Produsen atau importir infus 

teh untuk penjualan yang izinnya dikeluarkan sebelum pemberlakuan pemberitahuan ini harus mengikuti 

pemberitahuan ini dalam waktu 2 tahun setelah pemberitahuan ini berlaku karena kasusnya: 1) Infus teh 

yang ada dalam daftar lampiran Pemberitahuan ini yang diizinkan berdasarkan Pemberitahuan 

Kementerian Kesehatan Masyarakat (No. 280) BE 2547 (2004) Perihal: Teh herbal 2) Infus teh yang ada 

dalam daftar lampiran Pemberitahuan ini yang diizinkan berdasarkan Pemberitahuan Kementerian 

Kesehatan Masyarakat mengenai minuman dalam wadah tertutup. Klausul 9 - Pemberitahuan ini mulai 

berlaku sejak tanggal diumumkannya dalam Berita Pemerintah. Draf Pemberitahuan Kementerian 

Kesehatan Masyarakat ini juga diberitahukan di bawah Pemberitahuan SPS.

Draft Ministry of Public Health 

Notification  No. … B.E. ….(....) 

Issued by virtue of the Food Act 

B.E. 2522 entitled "Tea 

infusion”

G/TBT/N/THA/580

Thailand https://members.wto.org/crnattac

hments/2020/TBT/THA/20_5240

_00_x.pdf

11

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/THA/20_5240_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/THA/20_5240_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/THA/20_5240_00_x.pdf
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12 Technical Correction to the Flex-

Fuel Vehicle Provisions in CAFE 

Regulations

G/TBT/N/USA/665/Rev.2

United States of 

America

Aturan yang diusulkan - EPA mengusulkan untuk memperbaiki kesalahan dalam peraturan EPA untuk 

prosedur pengujian yang digunakan dalam program Ekonomi Bahan Bakar Rata-Rata Perusahaan (CAFE) 

yang diselesaikan dalam pembuatan peraturan tahun 2012. EPA menetapkan prosedur berdasarkan 

ketentuan umum Kebijakan Energi dan Undang-Undang Konservasi (EPCA) yang memberi wewenang 

kepada EPA untuk menetapkan prosedur pengujian dan penghitungan CAFE. Koreksi tersebut 

menjelaskan metode bagaimana kendaraan berbahan bakar fleksibel diperhitungkan dalam kalkulasi 

ekonomi bahan bakar pabrikan pada model tahun 2020 dan yang lebih baru. Koreksi ini memungkinkan 

program diimplementasikan seperti yang dimaksudkan di aturan 2012. Tindakan yang diusulkan ini 

diperkirakan tidak akan menghasilkan perubahan signifikan dalam beban atau biaya regulasi. Di bagian 

"Rules and Regulations" dari Daftar Federal ini kami mengambil tindakan akhir langsung tanpa aturan 

yang diusulkan sebelumnya. Jika kami tidak menerima komentar yang merugikan, kami tidak akan 

mengambil tindakan lebih lanjut atas aturan yang diusulkan ini.

https://members.wto.org/crnattac

hments/2020/TBT/USA/20_5246

_00_e.pdf

13 Public Notice to importers of 

used/second-hand garments 

and used shoes

G/TBT/N/KEN/999/Add.1

Kenya Protokol untuk impor dan perdagangan tekstil dan sepatu bekas (MITUMBA) Kenya ingin 

menginformasikan Anggota WTO bahwa setelah deklarasi COVID-19 oleh WHO sebagai pandemi global, 

Pemerintah Kenya memberlakukan penangguhan sementara impor barang bekas tekstil dan sepatu 

(Mitumba) pada 31 Maret 2020 ke wilayah Kenya sebagai tindakan pencegahan untuk mengurangi risiko 

infeksi virus corona. Pemerintah Kenya telah menerbitkan protokol untuk impor tekstil bekas dan 

digunakan yang menyediakan perawatan yang tepat untuk tekstil bekas dan bekas sepatu sebelum dan 

sesudah impor. Untuk manajemen yang tepat dari verifikasi kesesuaian dengan protokol, Biro Standar 

Kenya menyarankan sebagai berikut:

a) Semua importir tekstil dan sepatu bekas harus MENDAFTAR KEBS dengan mengisi formulir 

pendaftaran yang tersedia dan dapat diunduh dari situs KEBS (www.kebs.org).

b) Pembersihan tekstil bekas dan sepatu bekas harus dilakukan melalui pelabuhan Kilindini dan Inland 

Container Depot Nairobi (ICDN). KEBS mendesak importir, dealer dan pembeli tekstil dan sepatu bekas 

untuk mematuhi pedoman yang diberikan dalam protokol. 

www.kebs.org

14 Energy Conservation Program: 

Test Procedure for 

Showerheads

G/TBT/N/USA/1639/Add.1

United States of 

America

Pada tanggal 13 Agustus 2020, Departemen Energi AS ("DOE") menerbitkan pemberitahuan tentang 

pembuatan peraturan yang diusulkan ("NOPR") dalam Daftar Federal mengenai proposal untuk 

mengubah prosedur pengujian untuk pancuran dan untuk meminta komentar atas proposal tersebut. 

NOPR itu juga mengumumkan webinar tetapi tidak mengumumkan tanggal webinar. DOE 

mengumumkan bahwa webinar akan diadakan pada 3 September 2020, mulai pukul 12 siang. sampai 

jam 4 sore. Selain itu, pada 18 Agustus 2020, DOE menerima permintaan dari Plumbing Manufacturers 

International (PMI) untuk memperpanjang masa komentar NOPR selama 30 hari. DOE mengumumkan 

periode komentar diperpanjang hingga 30 September 2020.

https://members.wto.org/crnattac

hments/2020/TBT/USA/20_5217

_00_e.pdf
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15 National Standard of the P.R.C.  

Medical Electrical 

Equipment—Part 2-60: 

Particular Requirements for the 

Basic Safety and Essential 

Performance of Dental 

Equipment

G/TBT/N/CHN/1455

China Notifikasi ini menginformasikan mengenai rancangan pemberlakuan wajib Standar Nasional RRC Medical 

Electrical Equipement. Bagian yang diatur dalam notifikasi ini mencakup persyaratan keselamatan dasar 

dan kinerja penting untuk unit gigi, kursi pasien gigi, dental hand piece  dan lampu operasi gigi.

https://members.wto.org/crnattac

hments/2020/TBT/CHN/20_5196

_00_x.pdf

16 National Standard of the P.R.C.  

Gas Storage Water Heater

G/TBT/N/CHN/1457

China Notifikasi ini menginformasikan mengenai rancangan pemberlakuan wajib Standar Nasional RRC tentang 

Penyimpan Gas untuk Pemanas Air. Standar ini mengatur mengenai ketentuan dan definisi, klasifikasi 

dan model, material, struktur dan keamanan peralatan, persyaratan kualitas, metode uji, ketentuan 

inspeksi, penandaan dan instruksi, pengemasan, penyimpanan, dan pengiriman penyimpan gas untuk 

pemanas air. Standar ini berlaku untuk penyimpan gas pemanas air dengan beban termal kurang dari 

100kW dan volume kurang dari 500L.

https://members.wto.org/crnattac

hments/2020/TBT/CHN/20_5198

_00_x.pdf

17 DKS 2926: 2020 Beds made 

from corrugated fibre board - 

Specification

G/TBT/N/KEN/1019

Kenya Notifikasi ini menginformasikan mengenai rancangan pemberlakukan wajib Standar Nasional Kenya DKS 

2926: 2020 Beds made from corrugated fibre board . Standar ini mengatur mengenai persyaratan, 

metode pengambilan contoh, dan metode uji untuk tempat tidur terbuat dari papan serat 

bergelombang. 

Tidak terdapat nilai perdagangan ke Kenya untuk HS Code 4808 Corrugated 

paper and paperboard "with or without glued flat surface sheets"

https://members.wto.org/crnattac

hments/2020/TBT/KEN/20_5204

_00_e.pdf

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/CHN/20_5196_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/CHN/20_5196_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/CHN/20_5196_00_x.pdf
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18 Draft Regulation for the Use 

Restriction and Labeling 

Requirement of Coffee Leaves 

(Coffea arabica  Coffea 

canephora) as Food Ingredients

G/TBT/N/TPKM/428

China Taipei Notifikasi ini menginformasikan mengenai rancangan regulasi pelarangan penggunaan dan persyaratan 

label untuk produk Coffee Leaves  (Coffea arabica, Coffea canephora ) sebagai bahan makanan 

berdasarjan UU Mengenai Kemanan Makanan dan Sanitasi. 

https://members.wto.org/crnattac

hments/2020/TBT/TPKM/20_520

5_00_x.pdf

19 Revised Draft Regulation on 

Nutrition Labeling for 

Prepackaged Food Products

G/TBT/N/TPKM/429

China Taipei Notifikasi ini menginformasikan bahwa Food and Drug Administration China Taipei mengusulkan untuk 

merevisi Ketentuan Label Nutris pada produk prepakcaged food. Perubahan ini termasuk menambahkan 

aturan mengenai label nutrisi pada produk formula kemasan untuk bayi dan formula lanjutan serta 

formula untuk penyakit tertentu. 

https://members.wto.org/crnattac

hments/2020/TBT/TPKM/20_520

6_00_x.pdf

20 Modifica Decreto N°123  de 

2014  

G/TBT/N/CHL/467/Rev.1

Chili Notifikasi ini menginformasikan mengenai rancangan perubahan Keputusan No. 123 Tahun 2014 yang 

ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan dan Telekomunikasi bahwa dalam rangka pembaharuan 

acuan regulasi, dengan memasukkan perangkat dan atau sistem kemanan serta, kewajiban untuk 

menyediakan sistem Anti-Block Braking System (ABS) pada sepeda motor.

https://members.wto.org/crnattac

hments/2020/TBT/CHL/20_5203

_00_s.pdf

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/TPKM/20_5205_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/TPKM/20_5205_00_x.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/TPKM/20_5205_00_x.pdf
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21 Inmetro Ordinance 265  10 

August 2020 

https://www.in.gov.br/en/web

/dou/-/portaria-n-265-de-10-

de-agosto-de-2020-271716318

G/TBT/N/BRA/1067

Brazil Notifikasi ini menginformasikan tentang  Inmetro Ordinance yang menentukan klasifikasi resiko kegiatan 

ekonomi yang berhubungan dengan undang - undang publik terkait zat buangan/public acts of release 

yang menjadi ruang lingkup metrologi legal.  Ordinance juga menetapkan model penilaian kesesuaian 

dan persetujuan impor.

Kegiatan yang berhubungan dengan ruang lingkup metrologi legal. http://www.inmetro.gov.br/legisla

cao/rtac/pdf/RTAC002661.pdf

22 Regulations Amending the 

Sulphur in Gasoline Regulations 

(18 pages  in English and 

French)

G/TBT/N/CAN/617

Canada Notifikasi ini menginformasikan tentang Peraturan Belerang dalam Bensin/The Sulphur in Gasoline 

Regulations yang membatasi kandungan belerang pada bensin yang diproduksi atau diimpor ke Kanada. 

Transisi ke bensin sulfur yang lebih rendah di Kanada mendorong ditetapkan amandemen pada 

Peraturan pada tahun 2015. Sistem perdagangan unit kepatuhan sulfur sementara/temporary sulphur 

compliance unit (SCU)  dibentuk untuk memberikan fleksibilitas kepatuhan pada penyuling bensin selama 

transisi ke konsentrasi sulfur yang lebih rendah dalam bensin, sementara mereka melakukan investasi 

modal dan peningkatan teknologi untuk mematuhi batas sulfur wajib untuk tahun 2020 dan seterusnya. 

Sistem perdagangan ini berakhir pada 2019. Tujuan dari amandemen yang diusulkan adalah untuk 

menyediakan pemasok bensin utama di Kanada (yaitu pihak yang diatur) dengan fleksibilitas kepatuhan 

berkelanjutan saat mereka menyelesaikan transisi ke bensin sulfur yang lebih rendah. Amandemen yang 

diusulkan akan memberlakukan kembali sistem perdagangan SCU sementara di bawah Peraturan untuk 

tahun 2020 hingga 2025. Sistem perdagangan sementara ini akan tersedia bagi pihak-pihak yang diatur 

yang memilih untuk berpartisipasi dalam opsi kepatuhan rata-rata kumpulan tahunan berdasarkan 

Peraturan.

Indonesia tidak mengekspor produk terkait (HS Code 2710) ke Canada http://canadagazette.gc.ca/rp-

pr/p1/2020/2020-08-29/html/reg2-

eng.html

23 Amendments of standards and 

specifications of Salinomycin 

sodium

G/TBT/N/JPN/670

Japan Notifikasi ini menginformasikan bahwa MAFF akan menambahkan standar - standar dan spesifikasi 

Salinomycin sodium dalam  “Ministerial Ordinance on the Specifications and Standards of Feeds and Feed 

Additives” (Ordinance No. 35 of July 24th  1976 of the Ministry of Agriculture and Forestry).

https://members.wto.org/crnattac

hments/2020/TBT/JPN/20_5219

_00_e.pdf
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24 Revision of the ‘Pharmaceutical 

Affairs Act'

G/TBT/N/KOR/914

Korea  Republic of Notifikasi ini menginformasikan revisi Undang Undang Farmasi Korea yang diantaranya mencakup:

1) Klarifikasi kriteria tinjauan untuk pendaftaran daftar paten produk farmasi (Pasal 50-2 ayat 6) 

     Persyaratan pendaftaran daftar paten saat ini terbatas pada informasi dasar seperti ada atau tidak 

adanya permohonan paten dan relevansi langsung dengan masalah persetujuan, dengan demikian 

kriteria tinjauan khusus untuk paten untuk subjek yang akan didaftarkan bukti relevansi langsungnya 

akan ditetapkan dengan mendelegasikannya ke sub-regulasi.

2) Pengenalan ketentuan untuk membatasi penghapusan pendaftaran daftar paten terkait eksklusivitas 

pemasaran (Pasal 50-3 ayat 5)

     Jika tantangan paten untuk paten terdaftar berhasil dan persetujuan pemasaran eksklusif diberikan, 

sistem harus dilengkapi dan dioperasikan dengan memungkinkan pendaftaran dipertahankan selama 

periode eksklusivitas pemasaran bahkan jika penerima paten terdaftar meminta untuk menghapus paten 

terdaftar.

3) Klarifikasi ruang lingkup produk yang sama yang dicegah pemasarannya menurut eksklusivitas 

pemasaran (Pasal 50-9 ayat 1)

     Ruang lingkup pencegahan pemasaran produk farmasi yang sama menurut persetujuan pemasaran 

eksklusif harus ditetapkan dengan menjelaskan farmasi yang persetujuan produknya diberikan setelah 

tanggal penerapan persetujuan pemasaran eksklusif

4) Pembebasan dari pembayaran biaya pendaftaran di mana penghapusan pendaftaran daftar paten 

terkait dengan persetujuan pemasaran eksklusif dibatasi (Pasal 82-2 ayat 1)

Di mana penghapusan pendaftaran dibatasi selama periode eksklusivitas pemasaran, Kewajiban 

pendaftar paten akan dikecualikan bahkan jika pendaftar paten meminta untuk menghapus pendaftaran 

sesuai dengan Pasal 50-3 ayat 5.

https://members.wto.org/crnattac

hments/2020/TBT/KOR/20_5225

_00_x.pdf

25 Revision of “Regulation on 

Substantiation of Claims in 

Labeling or Advertising of 

Cosmetic Products”

G/TBT/N/KOR/915

Korea  Republic of Notifikasi ini menginformasikan bahwa The Ministry of Food and Drug Safety (MFDS) of the Republic of 

Korea merevisi sebagian konten  “Regulation on Substantiation of Claims in Labeling or Advertising of 

Cosmetic Products” (Public Notice  diterbitkan oleh MFDS), sebagaimana berikut: 

- Public Notice ditujukan untuk menetapkan kewajiban dokumentasi terkait efek samping dan perawatan 

efek samping pada klaim substansi produk kosmetik

- Bisnis distribusi kosmetik diwajibkan untuk mendapatkan persetujuan yang diinfomasikan dari subjek 

uji dalam bentuk tertulis untuk mendukung klaim yang diiklankan. Peraturan ini menetapkan dokumen 

persetujuan harus menginformasikan potensi efek samping yang diamati dalam perawatan efek samping 

dan kompensasi yang tersedia jika terjadi cidera. 

- revisi tidak mengatur kewajiban baru untuk menangani efek samping atau pemberian kompensasi atas 

cidera yang terjadi, melainkan hanya mengatur dokumentasi yang diperlukan terkait efek samping dan 

perawatannya

https://members.wto.org/crnattac

hments/2020/TBT/KOR/20_5226

_00_x.pdf
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26 Enforcement for Consumer 

Products and Commercial and 

Industrial Equipment

G/TBT/N/USA/578/Rev.1

United States of 

America

Notifikasi ini menginformasikan bahwa The U.S. Department of Energy (DOE) mengajukan usulan untuk 

merevisi peraturan yang berlaku saat iniuntuk beberapa produk konsumen dan komersil serta perangkat 

industri yang tercakup dalam the Energy Policy and Conservation Act of 1975  (EPCA) sebagaimana yang 

telah diamandemen. Jika disetujui, proposal ini akan menyediakan peraturan yang lebih jelas dan 

transparan terkait proses pengambilan sampel dan  pemberitahuan persyaratan pengujian. Proposal ini 

memberikan proses untuk mengajukan petisi kepada DOE untuk pemeriksaan ulang atas penetapan 

ketidakpatuhan yang tertunda dan agar DOE memiliki keleluasaan untuk mempertimbangkan pengujian 

program sertifikasi pihak ketiga sebagai data uji penerepan. Proposal tersebut selanjutnya akan 

menyelaraskan peraturan DOE dengan otoritas perundang-undangannya, mendorong komunikasi antara 

DOE dan industri dan mempromosikan penegakan peraturan DOE yang efektif dan sistematis.

 

https://members.wto.org/crnattac

hments/2020/TBT/USA/20_5218

_00_e.pdf

27 Regulations on Bulk Food 

Labeling

G/TBT/N/TPKM/385/Add.1

Chinese Taipei Wilayah Pabean Taiwan menyampaikan bahwa "Peraturan tentang Bulk Food Labeling", sesuai 

G/TBT/N/TPKM/385 pada 2 Agustus 2019, telah diundangkan pada 28 Agustus 2020 dan akan mulai 

berlaku pada 1 Januari 2021.

https://gazette.nat.gov.tw/EG_Fil

eManager/eguploadpub/eg02616

4/ch08/type1/gov70/num45/Eg.p

df

https://members.wto.org/crnattac

hments/2020/TBT/TPKM/final_m

easure/20_5256_00_e.pdf

https://members.wto.org/crnattac

hments/2020/TBT/TPKM/final_m

easure/20_5256_00_x.pdf

28 Especificaciones Técnicas para 

el Diseño de la Etiqueta de 

Eficiencia Energética para 

Hornos Eléctricos

G/TBT/N/CHL/493/Add.1

Chile Notifikasi terkait Spesifikasi Teknis Desain Label Efisiensi Energi untuk Oven Listrik Indonesia tidak mengekspor produk Electric ovens, cookers, cooking plates 

and boiling rings, electric grillers and roasters, . . . (HS Code 8516.60) ke 

Chile

https://members.wto.org/crnattac

hments/2020/TBT/CHL/final_me

asure/20_5286_00_s.pdf

Tanggapan dapat disampaikan melalui email: tbt.indonesia@bsn.go.id atau tbt.indonesia@gmail.com

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/CHL/final_measure/20_5286_00_s.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/CHL/final_measure/20_5286_00_s.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/CHL/final_measure/20_5286_00_s.pdf

