Daftar Notifikasi Regulasi Teknis TBT WTO yang terkait Indonesia
Periode 6 - 10 September 2021
No

Judul

1 Ukraine - The Resolution of the
Cabinet of Ministers of Ukraine of
28.04.2021 No 426 "On approval of
the List of categories of
construction porducts"
G/TBT/N/UKR/198

Deskripsi Regulasi Teknis / Link(s) to full text
Resolusi menyetujui Daftar kategori produk konstruksi yang dokumen Penilaian Nasionalnya
dapat diterbitkan tanpa adanya Dokumen Penilaian Eropa yang relevan untuk kategori produk
tertentu. Daftar kategori produk konstruksi sepenuhnya sesuai dengan daftar yang tercantum
dalam Lampiran IV Peraturan (UE) No 305/2011.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/426-2021-%D0%BF#Text

Regulasi Teknis menetapkan persyaratan desain ramah lingkungan untuk pemanas, pendingin,
2 Ukraine - Draft Resolution of the
Cabinet of Ministers of Ukraine "On pendingin proses suhu tinggi, dan unit koil kipas.
Approval of the Technical
Regulation on Ecodesign
Requirements for Air Heating
Products Cooling Products High
Temperature process chillers and
fan coil units"
G/TBT/N/UKR/199
https://saee.gov.ua/uk/activity/rehulyatorna-diyalnist

Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait

No

Judul

Ukraine
- The Resolution
the
1 USA
- Corporate
Average of
Fuel
3
Cabinet ofStandards
Ministers for
of Ukraine
of
Economy
Model Years
28.04.2021
No
426
"On
approval
of
2024-2026 Passenger Cars and Light
the ListG/TBT/N/USA/1773
of categories of
Trucks
construction porducts"
G/TBT/N/UKR/198

Deskripsi Regulasi Teknis / Link(s) to full text

Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait

Notice of proposed rulemaking - NHTSA atas nama Department of Transportation
mengusulkan revisi standar ekonomi bahan bakar untuk mobil penumpang dan truk ringan
untuk model tahun 2024-2026. Pada 20 Januari 2021 Presiden Biden menandatangani
Executive order (E.O.) yang berjudul "Protecting Public Health and the Environment and
Restoring Science To Tackle the Climate Crisis." Di dalamnya Presiden mengarahkan bahwa
"The Safer Affordable Fuel-Efficient (SAFE) Vehicles Rule for Model Years 2021-2026
Passenger Cars and Light Trucks" (hereafter "the 2020 final rule") untuk segera ditinjau
agar tetap konsisten dengan komitmen untuk memberdayakan pekerja dan masyarakat
dalam mempromosikan dan melindungi kesehatan masyarakat dan lingkungan kita. Lebih
lanjut Presiden Biden mengarahkan agar aturan akhir 2020 ditinjau sekaligus dan bahwa
(dalam hal ini) Menteri Perhubungan mempertimbangkan "suspending revising or
rescinding" melalui proposal baru pada Juli 2021. Karena arahan Presiden tersebut, NHTSA
meninjau kembali aturan akhir 2020 di bawah kewenangannya untuk menetapkan
corporate average fuel economy (CAFE). Dengan melakukan itu, NHTSA secara tentatif
menyimpulkan bahwa standar ekonomi bahan bakar yang ditetapkan pada tahun 2020
harus direvisi agar meningkat 8 persen dari tahun ke tahun untuk setiap model tahun dari
2024 hingga 2026 yang diperuntukkan bagi mobil penumpang dan truk ringan.

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/USA/21_5607_00_e.pdf

4 Chile - Establece condiciones y
requisitos para la autorización de
semioquímicos para el control de
plagas G/TBT/N/CHL/570

Regulasi ini menetapkan kondisi dan persyaratan untuk evaluasi dan otorisasi bahan
Indonesia tidak mengekspor produk HS 3808 Pestisida
semiokimia sesuai dengan karakteristik dan sifatnya tertentu, definisi senyawa semiokimia ke Chili
atau campuran senyawa kimia lain yang dikeluarkan oleh tumbuhan, hewan dan organisme
lain sebagai respons dalam perilaku atau fisiologi organisme dari spesies yang sama atau
berbeda, temasuk didalamnya alelokimia dan feromon. Regulasi ini akan berkontribusi
pada ketersediaan informasi serta memperkuat dan memperluas spektrum untuk kontrol
fitosanitasi dan pada saat yang sama akan berkontribusi pada pengembangan pertanian
Chili yang berkelanjutan dan kompetitif.
https://www.sag.gob.cl/content/consulta-publica-establece-condiciones-y-requisitos-mas-informacion-aqui

No

Judul

Ukraine Taipei
- The Resolution
of the
1 Chinese
- Regulations
5
Cabinet of Ministers
of Ukraine
Governing
the Labeling
of Smallof
28.04.2021
426 "On approval of
PrepackagedNoFood
the List of categories of
G/TBT/N/TPKM/450/Add.2
construction porducts"
G/TBT/N/UKR/198

Deskripsi Regulasi Teknis / Link(s) to full text
Pemerintah Taiwan menotifikasi " "Regulations Governing the Labeling of Small
Prepackaged Food " melalui notifikasi G/TBT/N/TPKM/450 pada 7 Januari 2021 dan G /
TBT/N/TPKM/450/Add.1 pada 20 Mei 2021 , dan diundangkan pada 1 September 2021
dengan waktu pemberlakuan di hari yang sama.

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/TPKM/21_0271_00_e.pdf

6 Ukraine - Law of Ukraine No 850
"On provision of the construction
materials market"
G/TBT/N/UKR/200

Undang-undang tersebut bertujuan untuk menetapkan dan meluncurkan standar Eropa
yang Diharmonisasikan yang memberikan dasar teknis untuk menilai kinerja komoditas
konstruksi serta untuk menyelaraskan undang-undang Ukraina dengan UE. Standar yang
disebutkan di atas memungkinkan produsen untuk menyusun Deklarasi Kinerja
sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Produk Konstruksi dan membubuhkan tanda
CE. Pemberlakuan Undang-undang akan mengarah pada penentuan dasar untuk deklarasi
indikator teknis komoditas konstruksi pembentukan persyaratan dasar untuk definisi
peralatan mekanisme untuk memastikan kepatuhan dengan persyaratan peraturan untuk
sistem rekayasa dan struktur bangunan dan produk konstruksi.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/850-20#Text

Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait

No

Judul

Ukraine
- The ResolutionTécnicas
of the
1 Chile
- Especificaciones
7
Cabinet
of Ministers
of Ukraine
para
el Diseño
de la Etiqueta
deof
28.04.2021
No
426
"On
approval
of
Eficiencia Energética para Lámparas
theUso
List Doméstico
of categories of
de
construction porducts"
G/TBT/N/CHL/571
G/TBT/N/UKR/198

Deskripsi Regulasi Teknis / Link(s) to full text
Notifikasi ini menginformasikan tentang spesifikasi teknis desain label efisiensi lampu
rumah tangga. Ketentuan yang diatur regulasi ini merupakan pembaruan dari label yang
berlaku saat ini dan dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada konsumen dalam
memilih jenis produk dengan mempertimbangkan kemajuan teknologi yang berkembang.
Pengembangan proposal regulasi telah mempertimbangkan praktik-praktik internasional,
pelabelan efisiensi energi saat ini dan protokol yang berlaku di Chili.

Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait
Indonesia tidak mengekspor produk terkait (8539 Electric
filament or discharge lamps, incl. sealed beam lamp units and
ultraviolet or infra-red …) ke Chile

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/CHL/21_5650_00_s.pdf

8 Chile - MODIFICACIÓN DEL
DECRETO SUPREMO N°977/96
MINISTERIO DE SALUD
REGLAMENTO SANITARIO DE LOS
ALIMENTOS TÍTULO VIII DE LAS
LECHES Y PRODUCTOS LÁCTEOS
ARTÍCULO 203 TÍTULO XV DE LOS
ALIMENTOS FARINÁCEOS PÁRRAFO
II DE LAS HARINAS ARTÍCULO 350
TÍTULO XXVII DE LAS BEBIDAS
ANALCOHÓLICAS JUGOS DE FRUTA
Y HORTALIZAS Y AGUAS ENVASADAS
PÁRRAFO I DE LAS BEBIDAS
ANALCOHOLICAS ARTÍCULO 481 BIS
G/TBT/N/CHL/572

Notifikasi ini menginformasikan tentang peraturan untuk menerapkan program kesehatan Indonesia tidak mengekspor produk terkait (1101 Wheat or
masyarakat dalam rangka memperbaiki situasi yang diidentifikasi melalui Survei Kesehatan meslin flour) ke Chile
Nasional 2017, yang menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Chili kekurangan
vitamin D. Ada beberapa penyebab kekurangan vitamin D terutama terkait dengan
rendahnya tingkat paparan sinar matahari dan rendahnya asupan vitamin D karena
tingginya gaya hidup menetap penduduk Chili, garis lintang negara dan tingginya
persentase populasi obesitas, yang mengakibatkan vitamin D kurang tersedia di darah.
Selanjutnya diperoleh bukti kebutuhan mendesak untuk melaksanakan program kesehatan
masyarakat untuk memperbaiki situasi.

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/CHL/21_5661_00_s.pdf

No

Judul

Deskripsi Regulasi Teknis / Link(s) to full text

Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait

Ukraine Taipei
- The Resolution
of theto
1 Chinese
- Amendments
Notifikasi ini menginformasikan tentang Perubahan Persyaratan Hukum untuk Kipas Angin Indonesia tidak mengekspor produk terkait (841451 Table,
9
floor, wall, window, ceiling or roof fans, with a self-contained
Cabinet
Ministers of Ukraine
the
LegalofRequirements
for Fansof dan 6 Peralatan Listrik Lainnya sesuai G/TBT/N/TPKM/452 pada 22 Februari 2021
electric motor of an output <= 125 W) ke TPKM
28.04.2021
No
426
"On
approval
of
and 6 Other Electrical Appliances
diumumkan pada 24 Juni 2021 dan akan mulai berlaku pada 1 Januari 2023.
the List of categories of
G/TBT/N/TPKM/452/Add.1
construction porducts"
G/TBT/N/UKR/198
https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/TPKM/21_1294_00_e.pdf

10 Ukraine - Resolution of the Cabinet
of Ministers of Ukraine of June 9
2021 No 596 "On approval of
systems of assessment and
verification of constancy of
performance of construction
products”
G/TBT/N/UKR/201

Peraturan ini menyetujui sistem penilaian dan verifikasi kinerja produk konstruksi, yang
harus menyatakan kinerja produk konstruksi.
Sistem penilaian dan verifikasi hasil konstruksi sepenuhnya sesuai dengan Lampiran V
Peraturan (UE) No 305/2011.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/596-2021-%D0%BF#Text

No

Judul

Ukraine
Resolution of the
1 EU
- Draft- The
Commission
11
Cabinet of Ministers
of Ukraine
Implementing
Regulation
layingof
28.04.2021
No
426
"On
approval
down detailed rules on certain of
the List of
categories
of required
records
and
declarations
construction
porducts"
from
operators
and groups of
G/TBT/N/UKR/198
operators and on the technical
means for the issuance of
certificates in accordance with
Regulation (EU) 2018/848 of the
European Parliament and of the
Council
G/TBT/N/EU/834
12 USA - Labeling of Meat or Poultry
Products Comprised of or
Containing Cultured Animal Cells
G/TBT/N/USA/1772

Deskripsi Regulasi Teknis / Link(s) to full text

Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait

Rancangan Peraturan pelaksanaan Komisi ini memberikan rincian untuk penerbitan
sertifikat dalam bentuk elektronik, untuk catatan tertentu yang terkait dengan pemeriksaan
tindakan pencegahan, keterlacakan dan keseimbangan serta untuk pernyataan dan
komunikasi tertentu yang diperlukan untuk kontrol resmi.

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/EEC/21_5632_00_e.pdf

Pemberitahuan sebelumnya tentang pembuatan peraturan - Layanan Keamanan dan
Inspeksi Pangan (FSIS) menerbitkan pemberitahuan tentang pembuatan peraturan yang
diusulkan (ANPR) untuk meminta komentar yang berkaitan dengan pelabelan produk
daging dan unggas yang terdiri dari atau mengandung sel kultur yang berasal dari hewan
yang sesuai pada Undang-Undang Inspeksi Daging Federal atau Undang-Undang Inspeksi
Produk Unggas. Masalah yang diangkat dalam komentar yang diajukan sebagai tanggapan
terhadap ANPR ini akan menginformasikan pembuatan peraturan di masa mendatang
untuk menetapkan persyaratan pelabelan untuk produk ini. ANPR ini juga membahas
bagaimana FSIS secara umum akan mengevaluasi label untuk produk-produk ini.

Indonesia tidak mengekspor produk Meat and edible offal of
fowls of the species Gallus domesticus, ducks, geese, turkeys
and . . . (HS Code 0207) ke USA

https://members.wto.org/crnattachments/2021/TBT/USA/21_5606_00_e.pdf

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

