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Draft National technical
regulation on safety and
electromagnetic compatibility
for electrical and electronic
equipment
G/TBT/N/VNM/163

4

Proposed amendments to the
'Labelling Standards for
Cleansing & Hygiene Products'
G/TBT/N/KOR/888

Notifying
Member(s)
Viet Nam

Deskripsi Regulasi Teknis
Draft peraturan teknis ini menetapkan persyaratan keselamatan kompatibilitas elektromagnetik
dan persyaratan manajemen untuk peralatan listrik dan elektronik yang ditentukan dalam daftar
peralatan listrik dan elektronik dalam Lampiran 1 dan Lampiran 2 rancangan Peraturan teknis ini.
Jenis peralatan berikut ini tidak dicakup oleh rancangan peraturan teknis ini- Peralatan listrik
menggunakan sumber daya AC 3 fase - Kipas knalpot menyalurkan kipas (Kipas saluran) dengan
konsumsi daya terukur di atas 125 W - Peralatan listrik yang beroperasi dengan one -way power
source (peralatan listrik yang dapat beroperasi dalam dua mode menggunakan sumber satu
arah atau mode menggunakan sumber AC masih dalam ruang lingkup penerapan peraturan
teknis ini) - Freezer lemari es freezer dengan total kapasitas nominal lebih dari 1 000- Mesin cuci
dan pengering pakaian dengan kapasitas lebih dari 15 kg - Heater udara dengan kapasitas lebih
dari 50 liter - Pompa air dengan kapasitas pengenal lebih dari 2 kW - Suku cadang AC yang
digunakan dalam sistem pendingin udara dengan peralatan utama menggunakan sumber daya 3fase. Rancangan peraturan teknis ini berlaku untuk organisasi dan individu yang memproduksi
dan memperdagangkan peralatan listrik dan organisasi serta individu terkait lainnya. Rancangan
peraturan teknis ini akan menggantikan QCVN 4: 2009 / BKHCN dan Amendemen 1: 2016 QCVN
4: 2009 / BKHCN dan QCVN 9: 2012 / BKHCN dan Amendemen 1: 2018 QCVN 9: 2012 / BKHCN

Korea Republic of Kementerian Keamanan Pangan dan Obat-obatan (MFDS) Republik Korea telah
mengamandemen 'Standar Pelabelan untuk Produk Pembersih & Kebersihan' seperti yang
dinyatakan di bawah ini: Label stiker atau label dapat digunakan dalam pelabelan informasi yang
tidak relevan dengan keselamatan perusahaan kecuali untuk tanggal pembuatan dan tanggal
kedaluwarsa yang disetujui oleh pihak yang berwenang. Kuantitas isi pernyataan dapat
dinyatakan dalam jumlah numerik panjang berat dll. Variasi yang diijinkan maksimum akan
diperluas untuk kertas toilet dan paket tisu yang dilabeli. Jika sulit untuk menunjukkan tanggal
pembuatan atau tanggal kedaluwarsa pada permukaan tampilan utama atau permukaan
tampilan informasi, lokasi tanggal pembuatan atau tanggal kedaluwarsa harus ditentukan. Jika
Produk pembersih dan higienis menggunakan wewangian yang mengandung bahan baku yang
diidentifikasi oleh Menteri Pangan dan Keamanan Obat dan merupakan alergen, nama bahan
baku tersebut akan muncul pada label produk. Ketika mengimpor produk tanpa indikasi tanggal
pembuatan, importir harus menunjukkan tanggal pembuatan di Korea berdasarkan data bukti
pada tanggal pembuatan yang diterima dari perusahaan manufaktur dari negara pengekspor.

Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait

Link(s) to full text
https://members.wto.org/crnattachments/20
20/TBT/VNM/20_2572_00_x.pdf

https://members.wto.org/crnattachments/20
20/TBT/KOR/20_2598_00_x.pdf
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1

Program Konservasi
Energi: Standard Untuk
Lampu Neon Layanna
Umum dan Lampu
Reflektor Pijar United
States of America
G/TBT/N/USA/799/Add.4

United States of
America

Departemen Energi AS ("DOE") sedang memulai suatu upaya untuk menentukan apakah akan mengubah standar
konservasi energi saat ini untuk lampu neon layanan umum ("GSFL") dan lampu reflektor pijar ("IRL"). Di bawah
Kebijakan Energi dan Undang-Undang Konservasi sebagaimana perubahannya, DOE harus meninjau standarstandar ini setidaknya setiap enam tahun sekali dan mempublikasikan pemberitahuan pembuatan peraturan yang
diusulkan ("NOPR") untuk mengusulkan standar baru untuk GSFL dan / atau IRL atau pemberitahuan penentuan
bahwa standar yang ada tidak perlu diubah. Permintaan informasi ("RFI") ini meminta informasi dari masyarakat
untuk membantu DOE menentukan apakah standar amandemen untuk GSFL dan IRL akan menghasilkan
penghematan energi yang signifikan dan apakah standar tersebut akan layak secara teknologi dan tepat dari sisi
ekonomi. DOE menyambut komentar tertulis dari publik tentang subjek apa pun dalam ruang lingkup dokumen ini
(termasuk topik-topik yang tidak secara khusus diangkat) serta penyerahan data dan informasi terkait lainnya.
Komentar dan informasi tertulis akan diterima pada atau sebelum 1 Juni 2020. Folder d regulations.gov
menyediakan akses ke dokumen pendukung untuk permintaan informasi ini di:
https://www.regulations.gov/docket?D=EERE-2019 -BT-STD-0030. Adapun folder untuk Standar Konservasi Energi
untuk Lampu Fluoresen Layanan Umum dan Lampu Reflektor Pijar tersedia di Regulations.gov dan menyediakan
akses ke dokumen primer dan pendukung tambahan yang relevan serta komentar yang diterima:
https://www.regulations.gov/docket? D = EERE-2011-BT-STD-0006.

https://www.govinfo.gov/content/
pkg/FR-2020-05-01/html/202008851.htm

2

National Organic
Program: USDA Organic
Regulations
G/TBT/N/USA/1619

United States of
America

2020 sunset review and substance renewals - Dokumen ini mengumumkan pembaruan zat yang tercantum dalam
Daftar Nasional Bahan yang Diizinkan dan Dilarang National List of Allowed and Prohibited Substances (National
List) di dalam peraturan organik U.S. Department of Agriculture's (USDA). Dokumen ini mencerminkan hasil dari
2020 sunset review process and addresses recommendations yang disampaikan kepada Secretary of Agriculture
(Secretary) melalui the USDA's Agricultural Marketing Service (AMS) by the National Organic Standards Board
(NOSB).

https://members.wto.org/crnatta
chments/2020/TBT/USA/20_312
2_00_e.pdf

3

Draft Scopes of the Risk
Evaluations To Be
Conducted for Seven
Chemical Substances
Under the Toxic
Substances Control Act
G/TBT/N/USA/1617

United States of
America

Pemberitahuan - Sebagaimana disyaratkan oleh the Toxic Substances Control Act (TSCA) yang diubah olehFrank R. Indonesia tidak mengekspor Formaldehyde (HS 291211) , Ftalat
Lautenberg Chemical Safety for the 21st Century Act pada Juni 2016 EPA mengumumkan ketersediaan dokumen
Anhidrat (HS 291735) ke Amerika Serikat
ruang lingkup rancangan untuk evaluasi risiko yang akan dilakukan untuk 7 dari 20 Zat Prioritas Tinggi yang
ditetapkan pada bulan Desember 2019. Draft ruang lingkup dokumen untuk masing-masing bahan kimia mencakup
kondisi paparan bahaya penggunaan dan subpopulasi yang berpotensi terpapar atau rentan, EPA berencana untuk
mempertimbangkan dalam melakukan evaluasi risiko untuk bahan kimia tersebut. EPA juga membuka periode
komentar 45 hari kalender pada draft dokumen ruang lingkup ini untuk memungkinkan publik memberikan data
atau informasi tambahan yang dapat berguna bagi Agency dalam menyelesaikan ruang lingkup evaluasi evaluasi
risiko yang dapat disampaikan komentar kepada map ini dan kantong individu untuk masing-masing zat kimia.

https://members.wto.org/crnatta
chments/2020/TBT/USA/20_309
5_00_e.pdf
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4

Draft Commission
Implementing Regulation
approving formaldehyde
as an existing active
substance for use in
biocidal products of
product-types 2 and 3
G/TBT/N/EU/716

European Union

Rancangan Peraturan Pelaksana Komisi ini menyetujui formaldehida sebagai zat aktif untuk digunakan dalam
produk-produk biosidal tipe-produk 2 dan 3

5

Notification of the
Ministry of Public Health
Re: Characteristics of
cosmetic products
containing alcohol for
hand sanitization that are
not allowed to produce
import or sale B.E. 2563
(2020) G/TBT/N/THA/574

Thailand

Notifikasi ini menentukan karakteristik produk kosmetik yang mengandung alkohol untuk sanitasi tangan yang
tidak diizinkan untuk menghasilkan impor atau penjualan.

https://members.wto.org/crnatta
chments/2020/TBT/THA/20_303
5_00_x.pdf

6

Draft national technical
regulation on digital
receiver used in DVB-T2
digital terrestrial
television broadcasting
G/TBT/N/VNM/169

Viet Nam

Rancangan regulasi teknis nasional didasarkan pada NorDig Unified Requirements for Integrated Receiver
Decoders untuk digunakan dalam terrestrial satelit kabel dan jaringan berbasis IPTV yang dikelola versi 3.1.1
03.09.2019NorDig Unified Test plan for Integrated Receiver Decoders for use in cable satellite terrestrial and
managed IPTV based networks version 3.1.1 03.09.2019 Regional Receiver Specification - Recommendations
South East Europe- Digi.TV Version A-1 02/2012 Conformance Test Specification - Recommendations South East
Europe - Digi.TV Version A-1 02/2012. Peraturan teknis nasional ini menetapkan persyaratan teknis minimum
untuk satu set televisi terestrial digital DVB-T2 (Free To Air - FTA) yang mendukung SDTV dan / atau HDTV.
Peraturan ini berlaku untuk penerima operasi independen (STB) dan penerima yang terintegrasi dalam televisi
(iDTV). Ketentuan berikut termasuk: 1. Ketentuan umum 2. Persyaratan teknis 3. Metode pengujian 4. Persyaratan
peraturan 5. Kewajiban organisasi dan individu 6. Implementasi Lampiran A (normatif): persyaratan untuk
pengukuran Lampiran B (normatif): Daftar Produk penerima televisi digital terestrial DVB T2 harus memenuhi
QCVN ini. Daftar Pustaka Peraturan teknis nasional ini dimaksudkan untuk menggantikan standar teknis nasional
saat ini (QCVN 63: 2012 / BTTTT "Peraturan teknis nasional tentang penerima televisi terestrial digital DVB-T2")

https://members.wto.org/crnatta
chments/2020/TBT/VNM/20_30
60_00.x.pdf

7

Review of the safety
standard for corded
internal window coverings
- Consultation paper
G/TBT/N/AUS/119

Australia

ACCC sedang meninjau Peraturan Praktik Perdagangan (Standar Keamanan Produk Konsumen - Corded Window
Internal) 2010 (standar keselamatan). Standar keamanan dirancang untuk mengurangi risiko pencekikan anak dari
penutup jendela internal yang dijalin dgn tali. Ini adalah ulasan pertama standar keselamatan sejak diperkenalkan
pada 2010.
Tinjauan ini mempertimbangkan perkembangan pasar, peraturan dan non-peraturan yang dapat lebih
meningkatkan keselamatan konsumen. Makalah Konsultasi mencari pandangan pemangku kepentingan pada
empat opsi kebijakan yang diuraikan dalam makalah ini.

Email: tbt.enquiry@dfat.gov.au

Indonesia tidak mengekspor HS 291211 Methanal "formaldehyde" ke
Uni Eropa

Link(s) to full text
https://members.wto.org/crnatta
chments/2020/TBT/EEC/20_307
1_00_e.pdf
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8

Draft Scopes of the Risk
Evaluations To Be
Conducted for Thirteen
Chemical Substances
Under the Toxic
Substances Control Act
G/TBT/N/USA/1618

United States of
America

Pemberitahuan - Sebagaimana disyaratkan oleh Toxic Substances Control Act (TSCA), yang diamandemen oleh
Frank R. Lautenberg Chemical Safety untuk Undang-Undang Abad 21 pada Juni 2016, EPA mengumumkan
ketersediaan dokumen ruang lingkup rancangan untuk evaluasi risiko yang akan dilakukan. dilakukan untuk 13 dari
20 Zat Prioritas Tinggi yang ditetapkan pada bulan Desember 2019. Rancangan dokumen ruang lingkup untuk
masing-masing bahan kimia mencakup kondisi penggunaan, bahaya, paparan, dan subpopulasi yang berpotensi
terpapar atau rentan, EPA berencana untuk mempertimbangkan dalam melakukan evaluasi risiko untuk zat kimia
itu. EPA juga membuka periode komentar 45 hari kalender pada draft dokumen ruang lingkup ini untuk
memungkinkan publik memberikan data atau informasi tambahan yang dapat berguna bagi Badan dalam
memfinalisasi ruang lingkup evaluasi risiko; komentar dapat dikirimkan ke map ini dan kantung masing-masing
untuk masing-masing zat kimia.

https://members.wto.org/crnatta
chments/2020/TBT/USA/20_309
6_00_e.pdf

9

Human Exposure to
Radiofrequency
Electromagnetic Fields;
Correction
G/TBT/N/USA/1598/Corr.
2

United States of
America

Federal Communications Commission (Commission) mengoreksi tanggal yang muncul dalam Daftar Federal pada 6
April 2020. Dalam dokumen ini, Komisi mencari komentar tentang perluasan rentang frekuensi yang batas paparan
frekuensi radio (RF) berlaku; tentang penerapan batas paparan lokal di atas 6 GHz secara paralel dengan batas
paparan lokal yang telah ditetapkan di bawah 6 GHz; tentang menentukan kondisi dan metode untuk rata-rata
paparan RF, baik dalam waktu dan area, selama evaluasi untuk kepatuhan dengan batas paparan RF dalam aturan;
tentang mengatasi masalah paparan RF baru yang diangkat oleh perangkat transfer daya nirkabel (WPT); dan
tentang definisi perangkat WPT.

https://www.govinfo.gov/content/
pkg/FR-2020-05-04/html/202008738.htm
https://www.govinfo.gov/content/
pkg/FR-2020-05-04/pdf/202008738.pdf
https://members.wto.org/crnatta
chments/2020/TBT/USA/20_307
0_00_e.pdf

10

Airworthiness Directives;
AVOX System Inc.
(formerly Scott Aviation)
Oxygen Cylinder and
Valve Assemblies; and
Oxygen Valve Assemblies
G/TBT/N/USA/1615

United States of
America

Pemberitahuan peraturan yang diusulkan - FAA mengusulkan untuk mengadopsi arahan kelaikan udara baru (AD) 'Indonesia tidak mengekspor HS 2804 (Hydrogen, rare gases and other https://members.wto.org/crnatta
chments/2020/TBT/USA/20_305
untuk AVOX System Inc. (sebelumnya Scott Aviation) rakitan oksigen dan rakitan katup lainnya; dan rakitan katup non-metals) ke USA
6_00_e.pdf
oksigen; dipasang tetapi tidak terbatas pada berbagai pesawat angkut. Usulan AD ini diminta oleh laporan dari
rakitan silinder dan katup yang mengalami kebocoran oksigen dari lubang ventilasi rakitan katup, yang disebabkan
oleh tidak adanya panduan yang menjaga jarak yang tepat antara bagian-bagian tertentu. AD yang diusulkan ini
akan membutuhkan pemeriksaan rakitan katup oksigen, dan rakitan silinder oksigen dan rakitan, untuk
menentukan nomor seri katup, silinder, dan seluruh rakitan. Untuk rakitan dan komponen dengan nomor seri
tertentu, AD ini akan memerlukan inspeksi terperinci untuk jarak celah yang benar antara bagian bawah retainer
pengepakan dan bagian atas badan katup pada rakitan, dan penggantian rakitan yang memiliki celah yang tidak
dapat diterima. FAA mengusulkan iklan ini untuk mengatasi kondisi tidak aman pada produk-produk ini.

No

Judul
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11

Draft national technical
regulation on VHF
radiotelephone used on
the survival craft
G/TBT/N/VNM/170

Viet Nam

12

Draft Commission
Implementing Regulation
on design construction
and performance
requirements and testing
standards for marine
equipment and repealing
Implementing Regulation
(EU) 2019/1397
G/TBT/N/EU/717

13

Significant New Use Rules
on Certain Chemical
Substances (19-3.B)
G/TBT/N/USA/1500/Add.
1

Deskripsi Regulasi Teknis

Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait

Link(s) to full text

Rancangan regulasi teknis Nasional didasarkan pada ETSI EN 300 225 V1.5.1 (2015-12).
Peraturan teknis nasional ini menetapkan persyaratan minimum untuk radio telepon genggam VHF genggam yang
beroperasi di pita layanan seluler maritim dari 156 MHz hingga 174 MHz (pita frekuensi spesifik yang ditentukan
dalam perencanaan spektrum frekuensi radio nasional), cocok untuk digunakan pada kerajinan yang selamat dan
dapat digunakan di kapal di laut.
Ketentuan ini termasuk:
1. Ketentuan umum
2. Persyaratan teknis
3. Persyaratan peraturan
4. Kewajiban organisasi dan individu
5. Implementasi
Lampiran A (normatif): Mengukur penerima untuk pengukuran daya saluran yang berdekatan.
Lampiran B (normatif): Sumber uji radiasi matahari
Lampiran C (normatif): Daftar peralatan telepon VHF yang digunakan pada kerajinan hidup harus memenuhi
persyaratan QCVN ini.
Peraturan teknis Nasional ini dimaksudkan untuk menggantikan standar teknis Nasional saat ini (QCVN 50: 2011 /
BTTTT "Peraturan teknis nasional tentang telepon radio VHF yang digunakan pada alat survival")

https://mic.gov.vn/pages/duthao
vanban/danhsachduthaovanban
.aspx
https://members.wto.org/crnatta
chments/2020/TBT/VNM/20_30
61_00.x.pdf

European Union

Notifikasi ini menginformasikan tentang Rancangan Regulasi menggantikan Peraturan Pelaksana Komisi (UE)
2019/1397 dan menyesuaikan kontennya dengan perubahan instrumen internasional terkait.

https://members.wto.org/crnatta
chments/2020/TBT/EEC/20_308
1_00_e.pdf

United States of
America

Environmental Protection Agency (EPA) mengeluarkan significant new use rules (SNURs) di bawah the Toxic
Substances Control Act (TSCA) untuk zat-zat kimia yang menjadi subjek premanufacture notices (PMNs). Hal ini
mengharuskan orang untuk memberi tahu EPA setidaknya 90 hari sebelum memulai produksi (ditentukan oleh
undang-undang untuk memasukkan impor) atau pemrosesan zat kimia ini untuk aktivitas yang ditetapkan sebagai
penggunaan baru yang signifikan oleh aturan ini. Pemberitahuan yang diperlukan memulai evaluasi EPA terhadap
bahan kimia dalam kondisi penggunaan dalam periode peninjauan yang berlaku. Orang-orang tidak boleh memulai
pembuatan atau pemrosesan untuk penggunaan baru yang signifikan sampai EPA telah melakukan peninjauan
pemberitahuan tersebut membuat penentuan yang tepat pada pemberitahuan tersebut dan telah mengambil
tindakan seperti yang diperlukan sebagai hasil dari penentuan tersebut. Peraturan ini berlaku pada tanggal 6 Juli
2020. Untuk keperluan tinjauan yudisial, peraturan ini akan diumumkan pada pukul 1 malam. (mis. t) pada 19 Mei
2020.

https://www.govinfo.gov/content/
pkg/FR-2020-05-05/html/202007795.htm
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Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait
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14

Energy Conservation
Program: Test Procedure
for Battery Chargers
G/TBT/N/USA/1021/Add.
2

United States of
America

Notifikasi ini menginformasikan bahwa The U.S. Department of Energy (DOE) tengan memulai proses
pengumpulan data melalui permintaan informasi ini, untuk mempertimbangkan apakah akan mengubah prosedur
pengujian DOE untuk pengisi daya baterai. Sebagai bagian dari permintaan ini, DOE mencari komentar dan data
tentang apakah telah ada perubahan dalam metodologi pengujian produk atau produk baru di pasar sejak
pembaruan prosedur pengujian terakhir yang mungkin mengharuskan mengubah prosedur pengujian untuk pengisi
daya baterai. Untuk menginformasikan pihak-pihak yang berkepentingan dan untuk memfasilitasi proses ini, DOE
juga telah mengumpulkan data yang mengidentifikasi beberapa masalah yang dijelaskan secara rinci dalam
dokumen ini yang terkait dengan prosedur pengujian yang berlaku saat ini di mana DOE tertarik untuk menerima
komentar. DOE menerima komentar tertulis dari publik tentang subjek apa pun dalam ruang lingkup dokumen ini
(termasuk topik yang tidak diangkat dalam permintaan ini) serta pengajuan data dan informasi terkait lainnya.
Komentar dan informasi tertulis akan diterima pada atau sebelum 3 Juni 2020.

https://www.govinfo.gov/content/
pkg/FR-2020-05-04/html/202008852.htm

15

Draft national technical
regulation on Short Range
Device (SRD)- Radio
equipment to be used in
the 1 GHz to 40 GHz
frequency range
G/TBT/N/VNM/166

Viet Nam

Notifikasi ini menginformasikan tentang Rancangan Peraturan Teknis Nasional yang didasarkan pada ETSI EN 300
440 V2.2.1 (2018- 07) terkaitShort Range Devices (SRD) Peralatan radio yang akan digunakan dalam rentang
frekuensi 1 GHz hingga 40 GHz, Standar Harmonisasi untuk akses ke spektrum radio. Rancangan peraturan ini
menetapkan persyaratan kinerja (mis. persyaratan radio esensial) dan prosedur uji kesesuaian untuk SRD yang
bebas lisensi yang bermaksud menggunakan pita frekuensi dalam kisaran 1 GHz hingga 40 GHz. Ketentuan berikut
termasuk: 1. Ketentuan umum 2. Persyaratan teknis 2.1. Kondisi lingkungan 2.2. Uji kesesuaian 2.3. Persyaratan
untuk pemancar 2.4. Persyaratan untuk penerima 3. Persyaratan peraturan 4. Kewajiban organisasi dan individu 5.
Implementasi Lampiran A (normatif): tes radiasi. Lampiran B (normatif): Deskripsi umum metode pengujian
Lampiran C (normatif): Batasan daya untuk sistem RFID yang beroperasi di pita 2,45 GHz Lampiran D (normatif):
Daftar produk pemancar jarak pendek dan transceiver harus memenuhi persyaratan Daftar Pustaka QCVN
Peraturan teknis Nasional ini dimaksudkan untuk menggantikan standar teknis Nasional saat ini (QCVN 74: 2020 /
BTTTT “Peraturan teknis nasional tentang perangkat jarak pendek dalam rentang frekuensi 1 GHz - 40 GHz”)

Email: dxbinh@mic.gov.vn

16

Draft national technical
regulation on VHF
radiotelephone used for
the maritime mobile
service
G/TBT/N/VNM/171

Viet Nam

Notifikasi ini menginformasikan tentang Rancangan peraturan teknis nasional didasarkan pada ETSI EN 300 162-1
V1.4.1 (2006-05) dan ETSI EN 300 162-2 V1.2.1 (2006-12). Peraturan ini menetapkan persyaratan minimum untuk
pemancar penerima VHF untuk pilih suara dan digital (DSC) dengan konektor antena eksternal untuk digunakan
pada kapal. Peraturan ini berlaku untuk penerima dan pemancar radio VHF yang beroperasi di pita layanan seluler
maritim (pita frekuensi spesifik berdasarkan ketentuan perencanaan spektrum frekuensi radio nasional) yang
menggunakan saluran 12,5 kHz dan 25 kHz. Ketentuan berikut termasuk: 1. Ketentuan umum 2. Persyaratan teknis
3. Persyaratan peraturan 4. Kewajiban organisasi dan individu 5. Lampiran Implementasi A (normatif): Mengukur
penerima untuk pengukuran daya saluran yang berdekatan. Lampiran B (normatif): Protokol untuk perintah IEC
61162-1 Frekuensi Set Informasi (FSI) Lampiran C (normatif): Pengukuran radiasi Lampiran D (normatif): Daftar
peralatan telepon VHF yang digunakan untuk layanan kelautan harus mengikuti QCVN ini. Daftar Pustaka
Peraturan teknis nasional ini dimaksudkan untuk menggantikan standar teknis nasional saat ini (QCVN 52: 2011 /
BTTTT “Peraturan teknis nasional tentang telepon radio VHF untuk layanan bergerak maritim”

https://members.wto.org/crnatta
chments/2020/TBT/VNM/20_30
62_00.x.pdf
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No

Judul

Deskripsi Regulasi Teknis
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17

Draft Commission
Implementing Regulation
concerning the nonrenewal of approval of
the active substance
benfluralin in accordance
with Regulation (EC) No
1107/2009 of the
European Parliament and
of the Council concerning
the placing of plant
protection products on
the market and
amending the Annex to
Commission
Implementing Regulation
(EU) No 540/2011
G/TBT/N/EU/718

European Union

Rancangan Peraturan Pelaksana Komisi ini menetapkan bahwa persetujuan zat aktif benfluralin tidak diperbarui
sesuai dengan Peraturan (EC) No 1107/2009. Negara Anggota UE harus menarik otorisasi untuk produk
perlindungan tanaman yang mengandung benfluralin sebagai zat aktif. Non-pembaruan persetujuan didasarkan
pada evaluasi pertama dari zat untuk digunakan sebagai zat aktif pestisida di UE berdasarkan Peraturan (EC) No
1107/2009. Zat ini sebelumnya dinilai dan disetujui berdasarkan Petunjuk 91/414 / EEC. Keputusan ini hanya
menyangkut penempatan di pasar zat ini dan produk perlindungan tanaman yang mengandungnya. Setelah tidak
disetujui dan berakhirnya semua masa tenggang untuk stok produk yang mengandung zat ini, tindakan terpisah
kemungkinan akan dilakukan pada MRL dan pemberitahuan terpisah akan dibuat sesuai dengan prosedur SPS.

18

Significant New Use Rules
on Certain Chemical
Substances (20-1.5e)
G/TBT/N/USA/1616

United States of
America

Aturan yang Diusulkan - EPA mengusulkan aturan penggunaan baru yang signifikan (SNUR) di bawah UndangUndang Pengendalian Zat Beracun (TSCA) untuk zat-zat kimia yang menjadi subjek pemberitahuan premanufaktur
(PMN) dan tunduk pada Pesanan yang dikeluarkan oleh EPA berdasarkan TSCA berdasarkan. SNUR mengharuskan
orang yang berniat untuk memproduksi (didefinisikan oleh undang-undang untuk memasukkan impor) atau
memproses zat kimia ini untuk aktivitas yang diusulkan sebagai penggunaan baru secara signifikan oleh aturan ini
untuk memberi tahu EPA setidaknya 90 hari sebelum memulai aktivitas tersebut. Pemberitahuan yang diperlukan
memulai evaluasi EPA tentang penggunaan dalam kondisi penggunaan untuk bahan kimia tersebut dalam periode
peninjauan yang berlaku. Orang-orang tidak boleh memulai pembuatan atau pemrosesan untuk penggunaan baru
yang signifikan sampai EPA telah melakukan peninjauan pemberitahuan tersebut membuat penentuan yang tepat
pada pemberitahuan tersebut dan telah mengambil tindakan seperti yang diperlukan oleh tekad tersebut.

https://members.wto.org/crnatta
chments/2020/TBT/USA/20_306
9_00_e.pdf
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(Draft) Notification of
Ministry of Commerce
regarding the Import
Prohibition of E-waste
into the Kingdom of
Thailand B.E. ….
G/TBT/N/THA/568

Thailand

Kementerian Perdagangan telah mengumumkan notifikasi Kementerian Perdagangan yang melarang impor limbah
elektronik ke Thailand. Pemberitahuan ini mencakup rakitan peralatan elektronik dan listrik termasuk scarp yang
mengandung akumulator dan baterai lainnya - sakelar kaca merkuri dari tabung sinar katoda dan gelas aktif
lainnya dan kapasitor PCB yang tidak terkontaminasi dengan Kadmium Mercury Lead Polychlorinated Biphenylas
yang tercantum dalam pemberitahuan Kementerian Perindustrian pada daftar zat berbahaya BE 2556 (2014):
Daftar 5.2 Limbah kimia. Impor limbah elektronik dengan kode HS bab 84 dan 85 hanya kode statistik 899 yang
ditentukan dalam lampiran dilarang masuk ke Thailand.

https://members.wto.org/crnatta
chments/2020/TBT/THA/20_303
2_00_x.pdf

Tidak terdapat nilai ekapor produk benflaurin
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4_00_e.pdf
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Draft national technical
regulation on radio
equipment in the Low
power wide area
networks (LPWAN)
operating in the 920 MHz
frequency range
G/TBT/N/VNM/168

Viet Nam

Rancangan peraturan teknis nasional ini didasarkan pada Laporan ITU-R SM.2423-0 06/2018 Rekomendasi ITU-R
SM.329-12 9/2012) ETSI EN 300 220-1 V3.1.1 02/2017 ETSI EN 300 220- 2 V3.2.1 6/2018 Peraturan nomor 3/2019
tentang Penugasan Kelas Indonesia No. 1-2017 dari Malaysia IMDA TS SRD Edisi 1 Revisi 1 4/2018 dari Singapura.
Rancangan peraturan teknis nasional ini menetapkan persyaratan teknis tentang kondisi teknis frekuensi radio dan
prosedur pengujian untuk peralatan radio di jaringan area daya rendah LPWAN (juga dikenal sebagai non-IMT IoT)
yang beroperasi di pita 920 MHz - 922,5 MHz. Ketentuan berikut termasuk: 1. Ketentuan umum 2. Persyaratan
teknis 3. Persyaratan peraturan 4. Kewajiban organisasi dan individu 5. Implementasi Lampiran A (normatif):
Kinerja teknis dari peralatan uji Annex B (normatif): Perlengkapan uji Lampiran C (Informatif): Lokasi pengujian dan
pengaturan untuk pengukuran radiasi Lampiran D (normatif): Daftar peralatan radio di jaringan area daya rendah
yang beroperasi LPWAN pada 920-922.5 MHz harus memenuhi QCVN.

https://members.wto.org/crnatta
chments/2020/TBT/VNM/20_30
59_00.x.pdf
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Energy Conservation
Program: Energy
Conservation Standards
for Small Electric Motors
G/TBT/N/USA/503/Add.3

United States of
America

Kebijakan Energi dan Konservasi Act tahun 1975 sebagaimana telah diubah menetapkan standar konservasi energi
untuk berbagai produk konsumen dan peralatan komersial dan industri tertentu termasuk motor listrik kecil. EPCA
juga mensyaratkan Sekretaris Energi untuk secara berkala menentukan apakah standar amandemen yang lebih
ketat akan layak secara teknologi dan hemat biaya dan akan menghasilkan konservasi energi yang signifikan.
Dalam dokumen ini, DOE secara tentatif menentukan bahwa standar motor listrik kecil yang lebih ketat tidak akan
hemat biaya dan karenanya tidak mengusulkan untuk mengubah standar konservasi energinya untuk peralatan ini.
DOE meminta komentar tentang penentuan yang diusulkan ini dan analisis serta hasil yang terkait.

https://www.govinfo.gov/content/
pkg/FR-2020-04-30/html/202008319.htm
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Pemberitahuan dari Food
and Drug Administration
Thailand (FDA) terkait
fasilitasi persetujuan
perizinan produk
kesehatan yang digunakan
untuk kondisi darurat
kesehatan masyarakat
akibat dari pandemi Covid19
G/TBT/N/THA/569

Thailand

Pemberitahuan ini mengatur tentang kriteria dan prosedur sementara untuk otorisasi market produk impor
farmasi dan alat kesehatan (masker bedah N95 , masker untuk Alat Pelindung Diri, dan alat diagnostik in vitro),
produk yang mengandung zat berbahaya untuk keperluan rumah tangga (dengan kadar 70 persen alkohol/ etil
alkohol dan sodium hipklorit) dan hand sanitizers selama pandemi Covid19

Notifikasi terkait Situasi Pandemi Covid19

https://members.wto.org/crnatta
chments/2020/TBT/THA/20_303
3_00_x.pdf
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Pemberitahuan dari Food
and Drug Administration
Thailand (FDA) terkait
fasilitasi persetujuan alat
kesehatan impor yang
digunakan untuk kondisi
darurat kesehatan
masyarakat akibat dari
pandemi Covid-19
G/TBT/N/THA/570

Thailand

Notifikasi ini menetapkan kriteria sementara untuk keberterimaan sertifikat penjualan gratis yang dirakit untuk
memberikan otorisasi pasar perangkat medis impor selama Pandemi Covid19

Notifikasi terkait Situasi Pandemi Covid19

https://members.wto.org/crnatta
chments/2020/TBT/THA/20_303
4_00_x.pdf
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Pemberitahuan dari Food
and Drug Administration
Thailand (FDA) terkait
penentuan dokumen yang
dibutuhkan untuk
mengajukan permohonan
persetujuan atas impor
produk diagnostic test-kit
yang yang digunakan
untuk kondisi darurat
kesehatan masyarakat
akibat dari pandemi Covid19
G/TBT/N/THA/571

Thailand

Pemberitahuan ini menetapkan kriteria sementara untuk penerimaan dokumen (mis. Sertifikat Analisis Penjualan
Gratis) yang dikumpulkan untuk memberikan otorisasi pasar kit uji diagnostik impor yang digunakan dalam
keadaan darurat kesehatan masyarakat dari coronavirus baru (COVID-19).

Notifikasi terkait Situasi Pandemi Covid19

https://members.wto.org/crnatta
chments/2020/TBT/THA/20_303
6_00_x.pdf
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Pemberitahuan dari
Departement Pekerjaan
Industri: kegiatan yang
menyangkut zat
berbahaya berada di
bawah tanggung jawab
Departemen Pekerjaan
Industri di tengah situasi
Pandemi Covid-19
G/TBT/N/THA/572

Thailand

Untuk menentukan pedoman operasi zat berbahaya di bawah tanggung jawab Departemen Pekerjaan Industri
dengan menggunakan media elektronik untuk memfasilitasi pengusaha tentang pengoperasian zat berbahaya
dalam situasi pandemi infeksi coronavirus.

Notifikasi terkait Situasi Pandemi Covid19

https://members.wto.org/crnatta
chments/2020/TBT/THA/20_303
7_00_x.pdf
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Pemberitahuan dari
Departemen Pekerjaan
Industri: Pengajuan
permohonan dan
sertifikasi terkait zat
berbahaya berada
dibawah tanggung jawab
Departemen Pekerjaan
Industri selama situasi
Pandemi Covid-19
G/TBT/N/THA/573

Thailand

Untuk menentukan pedoman operasi zat berbahaya di bawah tanggung jawab Departemen Pekerjaan Industri
dengan menggunakan media elektronik untuk memfasilitasi pengusaha tentang pengoperasian zat berbahaya
dalam situasi pandemi infeksi coronavirus. Setiap orang yang memiliki niat untuk memproduksi atau mengimpor
zat berbahaya dapat mengajukan permohonan registrasi dan sertifikat zat berbahaya melalui platform elektronik
yang disebut HSSS (Hazardous Substance Single Submission) dan akan tetap berlaku sampai pemberitahuan lebih
lanjut. Pemberitahuan ini diterbitkan dalam Lembaran Kerajaan dan berlaku pada 18 April 2020.

Notifikasi terkait Situasi Pandemi Covid19

https://members.wto.org/crnatta
chments/2020/TBT/THA/20_303
8_00_x.pdf
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Pemberitahuan dari
Institut Standar Thailand
(TISI): Penilaian
Kesesuaian untuk
perizinan impor produkproduk industri yang
disyaratkan oleh
Peraturan Menteri agar
sesuai dengan standar per
pengiriman dalam situasi
pandemi coronavirus
COVID-19
G/TBT/N/THA/383/Rev.5

Notifying
Member(s)
Thailand

Deskripsi Regulasi Teknis
Institut Standar Industri Thailand (TISI) telah mengumumkan pemberitahuan Institut Standar Industri Thailand
untuk mencegah dan membatasi penyebaran wabah Penyakit Coronavirus 2019. Penerbitan lisensi untuk
mengimpor untuk menjual produk-produk industri yang diwajibkan oleh peraturan menteri untuk memenuhi
standar akan diberikan untuk impor per pengiriman saja. Penilaian kesesuaian untuk lisensi tersebut terdiri dari
pengujian sampel produk dan penilaian sistem kontrol kualitas dari produsen untuk sementara dikecualikan.

Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait
Notifikasi terkait Situasi Pandemi Covid19

Link(s) to full text
https://members.wto.org/crnatta
chments/2020/TBT/THA/20_303
9_00_x.pdf

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

