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1

Proyecto de Resolución
Argentina
Conjunta "Código Alimentario
Argentino - Capitulo IV “Recipientes, Envases,
Envolturas, Aparatos y
Accesorios” – Art. s/n:
Etiquetado de envases y
utensilios alimentarios en
contacto directo con alimentos.
(G/TBT/N/ARG/384)

Rancangan regulasi ini menyediakan persyaratan untuk identifikasi dan pelabelan wadah
makanan dan peralatan yang bersentuhan langsung dengan makanan dalam unit
penjualan kepada publik

2

DUS DEAS 1017-3:2019,
Uganda
Sanitary appliances (Vitreous
china) — Specification — Part
3: Wash basins, First Edition.
(G/TBT/N/UGA/1172)
DUS DEAS 1021-1:2019,
Uganda
Hammers — Specification —
Part 1: Steel hammerhead, First
Edition. (G/TBT/N/UGA/1173)

Draft standar ini mencakup persyaratan, pola, dan ukuran, dimensi dan toleransi,
konstruksi, penyelesaian, pengambilan sampel, dan ketentuan penandaan untuk
wastafel vitreous

Draft Standar Uganda ini menetapkan persyaratan teknis, metode pengambilan sampel, Indonesia tidak mengekspor produk HS 4417 (Tools, tool bodies, tool
dan pengujian palu dengan kepala yang terbuat dari baja. Ini berlaku untuk palu yang
handles, broom or brush bodies and handles, of wood; boot or shoe)
hanya digunakan untuk menyerang item yang memiliki kekerasan maksimum 46 HRC.
ke Uganda
Standar ini tidak berlaku untuk kepala palu baja dengan massa kepala kurang dari 100 g

https://members.wto.org/crnattachments/20
20/TBT/UGA/20_0319_00_e.pdf

DUS DEAS 1017-4:2019,
Uganda
Sanitary appliances (vitreous
china) — Specification — Part
4: Squatting pans, First Edition.
(G/TBT/N/UGA/1174)
DUS DEAS 1020: 2019,
Uganda
Shovels and spades —
Specification, First Edition.
(G/TBT/N/UGA/1175)
Proposed establishment of the Korea, Republic of
"Regulation on health claims on
food labelling and in
advertising"
(G/TBT/N/KOR/873)

Draft Uganda Standard ini menetapkan persyaratan untuk dimensi, konstruksi, bahan,
dan kinerja untuk panci lemari air jongkok Cina yang berbentuk kaca.

Indonesia tidak mengekspor HS 6910 Ceramic sinks, washbasins,
washbasin pedestals, baths, bidets, water closet pans, flushing ke
Uganda

https://members.wto.org/crnattachments/20
20/TBT/UGA/20_0320_00_e.pdf

Draft Standar Uganda ini menetapkan persyaratan, metode pengambilan sampel, dan
pengujian sekop

Indonesia tidak mengekspor produk 8201 (Hand tools, the following:
spades, shovels, mattocks, picks, hoes, forks and rakes, of base) ke
Uganda

https://members.wto.org/crnattachments/20
20/TBT/UGA/20_0321_00_e.pdf

Custard powder
Bahrain, Kingdom
(G/TBT/N/ARE/471#G/TBT/N/B of
HR/572#G/TBT/N/KWT/530#G/
TBT/N/OMN/405#G/TBT/N/QAT
/568#G/TBT/N/SAU/1124#G/TB
T/N/YEM/172)

Rancangan peraturan teknis ini berlaku untuk persyaratan serbuk custard
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https://members.wto.org/crnattachments/2
020/TBT/ARG/20_0341_00_s.pdf

Indonesia tidak mengekspor HS 6910 (Ceramic sinks, washbasins,
washbasin pedestals, baths, bidets, water closet pans, flushing) ke
Uganda

https://members.wto.org/crnattachments/20
20/TBT/UGA/20_0318_00_e.pdf

https://members.wto.org/crnattachments/20
20/TBT/KOR/20_0342_00_x.pdf

Rancangan peraturan ini mengatur tentang klaim kesehatan pada pelabelan makanan
dan dalam iklan adalah untuk memungkinkan klaim kesehatan pada makanan yang
terbukti efektif dengan bukti ilmiah yang substansial, serta menetapkan persyaratan dan
ruang lingkup klaim kesehatan yang diizinkan.

Indonesia tidak mengekspor HS 10 (Cereals) ke Bahrain

https://members.wto.org/crnattachments/20
20/TBT/BHR/20_0257_00_e.pdf

No

Judul

Notifying
Member(s)

Deskripsi Regulasi Teknis

Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait

Link(s) to full text

(G/TBT/N/BRA/952/Add.1)

Brazil

Adendum ini bertujuan untuk menginformasikan bahwa INMETRO memperpanjang
periode yang tercantum dalam Ordonansi Inmetro 32, tanggal 24 Maret 1997, yang
diberitahukan oleh G / TBT / N / BRA / 952.

9

(G/TBT/N/ECU/248/Add.3)

Ecuador

Republik Ekuador menyarankan Amandemen No. 1 untuk Peraturan Teknis Institut
Standardisasi Ekuador "Rotating dental instrumen. Instrumen Intan"

10

(G/TBT/N/ECU/111/Add.4)

Ecuador

https://members.wto.org/crnattachments/20
Pemerintak Ecuador telah mencabut peraturan dalam notifikasi G / TBT / N / ECU / 111 / Indonesia tidak mengekspor HS 3303 Perfumes and toilet waters
Add.2 pada 8 Desember 2015
(excluding aftershave lotions, personal deodorants and hair lotions) ke 20/TBT/ECU/20_0297_00_s.pdf
Ecuador

11

(G/TBT/N/ECU/246/Add.2)

Ecuador

Pemerintak Ecuador telah mencabut peraturan dalam notifikasi G / TBT / N / ECU / 246/ Indonesia tidak mengekspor HS 850980 (Electromechanical domestic
Add.1 pada 8 Desember 2015
appliances, with self-contained electric motor (excluding vacuum) ke
Ecuador

https://members.wto.org/crnattachments/20
20/TBT/ECU/20_0298_00_s.pdf

12

Projet de révision de
l’ordonnance sur les produits
biocides OPBio (RS 813.12)
(G/TBT/N/CHE/241)

Switzerland

Draft peraturan ini merupakan revisi tentang produk biocidal OPBio (RS 813.12)

https://www.admin.ch/ch/f/gg/pc/documents/
3103/OPBio_Projet_fr.pdf
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(G/TBT/N/BRA/951/Add.1)

Brazil

NMETRO, menerbitkan Ordonansi Inmetro 516, tanggal 13 Desember 2019, yang
memperpanjang periode kontrol metrologi legal pompa meteran bahan bakar

14

(G/TBT/N/BRA/621/Add.4)

Brazil

Inmetro mengeluarkan Ordonansi 250, 12 November 2019, sesuai dengan Peraturan
Teknis Metrologi untuk sistem pengukuran sphygmomanometer non-invasif yang
disetujui oleh Inmetro Ordonansi 46/2016 dan 505/2018, yang menyetujui model TD3128B, sphygmomanometer elektronik otomatis, merek TaiDoc / Telesad untuk
pengukuran tekanan darah manusia non-invasif

8

Indonesia tidak mengekspor HS 9026 (Instruments and apparatus for
measuring or checking the flow, level, pressure or other variables)ke
Brazil

http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf
/RTAC002610.pdf

https://members.wto.org/crnattachments/20
20/TBT/ECU/20_0296_00_s.pdf

Indonesia tidak mengekspor HS 3808 (Insecticides, rodenticides,
fungicides, herbicides, anti-sprouting products and plant-growth) ke
Switzerland

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visuali
za/index.jsp?data=14/11/2019&jornal=515&
pagina=13&totalArquivos=43

Indonesia tidak mengekspor HS 9026 (Instruments and apparatus for
measuring or checking the flow, level, pressure or other variables) ke
Brazil

https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR2019-12-20/html/2019-27295.htm
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15

Draft Department Administrative Philippines
Order (DAO) No.____ Series of
_____ The New Technical
Regulations Concerning the
Mandatory Product Certification
of Hot-dip Metallic-coated and
Pre-painted Galvanized Steel
Coils and Sheets for General
Application
(G/TBT/N/PHL/223/Rev.1)

DAO ini menetapkan Peraturan Teknis untuk Skema Perizinan Wajib PS untuk baja
Terjadi penurunan nilai ekspor pada tahun 2018
gulungan dan lembaran yang dilapisi logam dan pra-dicat galvanis untuk aplikasi
umum yang dicakup oleh PNS tertentu dan amandemennya di masa depan, baik yang
diproduksi secara lokal atau diimpor, sebagai berikut:
1. baja gulungan dan lembaran hot-dip metallic coated meliputi:
1.1 Semua hot-dip zinc-coated carbon steel coils and sheet products covered by PNS
1990;
1.2 Semua continuous hot-dip zinc-5% aluminum alloy coated steel coils and sheet
products covered by PNS 2003;
1.3 Semua continuous hot-dip 55% aluminum zinc-coated steel coils and sheet
products of commercial, drawing and structural qualities covered by PNS 1993;
1.4 Semua metallic-coated steel coils and sheets lainnya (i.e. zinc-aluminummagnesium, zinc-aluminum-chromium, aluminum-zinc-magnesium, and pure aluminumcoated).
2. Semua gulungan baja galvanis dan lembaran pra-dicat yang dicakup oleh PNS 201
dan dengan bahan baku yang dicakup oleh:
2.1 Semua gulungan baja karbon panas-dicelup seng dan produk lembaran dicakup
oleh PNS 1990;
2.2 Semua continuous hot-dip zinc-5% aluminum alloy coated steel coils and sheet
products covered by PNS 2003;
2.3 Semua continuous hot-dip 55% aluminum zinc-coated steel coils and sheet
products of commercial, drawing and structural qualities covered by PNS 1993;
2.4 semua metallic-coated steel coils and sheets lainnya (i.e. zinc-aluminummagnesium, zinc-aluminum-chromium, aluminum-zinc-magnesium, and pure aluminumcoated)
3. Semua lembaran baja berlapis logam hot-dip untuk atap ditutupi oleh PNS 67. "

https://members.wto.org/crnattachments/2
020/TBT/PHL/20_0040_00_e.pdf
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Safety Glass (Quality Control)
India
Order, 2019 (G/TBT/N/IND/118)

Kaca Pengaman (Quality Control), 2019

https://members.wto.org/crnattachments/2
020/TBT/IND/20_0076_00_e.pdf

No

Vaping Products Labelling and
Packaging Regulations
(G/TBT/N/CAN/592/Add.1)
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Peraturan Pelabelan dan Kemasan Produk Vaping Di bawah otoritas Undang-Undang
Produk Tembakau dan Vaping dan Undang-Undang Keamanan Produk Konsumen
HS 24
Kanada, pada tanggal 25 Desember 2019 Health Canada menerbitkan Peraturan
Pelabelan dan Kemasan Produk Vaping baru dalam Lembaran Kanada, Bagian II.
100
95
Peraturan yang Diusulkan diberitahu dalam G / TBT / N / CAN / 592 (tanggal 28 Juni
80
2019). Tujuan dari Pelabelan dan Peraturan Pengemasan Produk Vap berlipat ganda:
(i) untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya kesehatan dari menggunakan produk
60
vaping dan untuk mencegah masyarakat dari ditipu atau disesatkan sehubungan
dengan bahaya ini, dan (ii) untuk membantu melindungi kesehatan dan keselamatan
45
40
anak-anak muda dengan mengurangi risiko bahwa mereka akan menelan zat-zat yang
mengandung konsentrasi nikotin beracun. Peraturan Pelabelan dan Kemasan Produk
20
Vap mensyaratkan bahwa zat vaping menampilkan informasi kesehatan dan
keselamatan yang penting. Produk vaping yang mengandung nikotin harus
0
menampilkan pernyataan konsentrasi nikotin standar dan peringatan kesehatan
2016
2017
tentang kecanduan nikotin. Selain itu, produk vaping yang mengandung nikotin harus
Tahun
dikemas dalam wadah yang tahan anak dan menampilkan peringatan toksisitas dan
pernyataan perawatan pertolongan pertama. Daftar bahan harus ditampilkan pada
bahan vaping, terlepas dari kandungan nikotin. Peraturan Pelabelan dan Kemasan
Produk Vaping mulai berlaku pada 1 Juli 2020 dengan satu pengecualian. Persyaratan
untuk alat vaping isi ulang dan bagian-bagiannya agar tahan anak mulai berlaku pada
tanggal 1 Januari 2021.
Notifikasi ini menginformasikan Protokol yang menetapkan prosedur sertifikasi untuk
Indonesia tidak mengekspor produk terkait ke Chile
meter elektronik sesuai dengan persyaratan Lampiran Standar Teknis untuk Kualitas
Layanan untuk Sistem Distribusi, termasuk keamanan, metrologi, komunikasi,
persyaratan pembukaan dan penutupan makanan dan juga aspek keandalan. Alat ukur
electric Meter yang tercakup dalam Protokol ini adalah Elektronik (atau statis) meter
dari kelas energi listrik fase tunggal atau tiga fase aktif 1 dan 2.Meter elektronik (atau
statis) yang memiliki karakteristik berikut: dua arah, dengan kemampuan komunikasi
dan yang memiliki perangkat pembuka dan penutup.
Ribu USD
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Link(s) to full text
http://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2019/2019-1225/html/sor-dors353-eng.html
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Protocolo de Certificación para Chile
dar cumplimiento al Anexo de la
Norma Técnica de Calidad de
Servicio para Sistemas de
Distribución.
(G/TBT/N/CHL/510)

19

Protocolo de Certificación para Chile
dar cumplimiento al Anexo de la
Norma Técnica de Calidad de
Servicio para Sistemas de
Distribución.
(G/TBT/N/CHL/511)

Notifikasi ini menginformasikan Protokol yang menetapkan prosedur sertifikasi untuk
Indonesia tidak mengekspor produk terkait ke Chile
meter elektronik sesuai dengan persyaratan Lampiran Standar Teknis untuk Kualitas
Layanan untuk Sistem Distribusi, termasuk keamanan, metrologi, komunikasi,
persyaratan pembukaan dan penutupan makanan dan juga aspek keandalan. Alat ukut
electric Meter yang diatur dalam Protokol adalah Elektronik (atau statis) meter dari
kelas energi listrik fase tunggal atau tiga fase aktif 0,2 dan 0,5.Meter elektronik (atau
statis) yang memiliki karakteristik berikut: dua arah, dengan kemampuan komunikasi
dan yang memiliki perangkat pembuka dan penutup.

https://www.sec.cl/consultapublica/#1562021903692-b342647e-b300

20

Protocolo de Certificación para Chile
dar cumplimiento al Anexo de la
Norma Técnica de Calidad de
Servicio para Sistemas de
Distribución.
(G/TBT/N/CHL/512)

Notifikasi ini menginformasikan Protokol yang menetapkan prosedur sertifikasi untuk
Indonesia tidak mengekspor produk terkait ke Chile
meter elektronik sesuai dengan persyaratan Lampiran Standar Teknis untuk Kualitas
Layanan untuk Sistem Distribusi, termasuk keamanan, metrologi, komunikasi,
persyaratan pembukaan dan penutupan makanan dan juga aspek keandalan. Alat ukur
electric Meter yang tercakup dalam Protokol ini adalah Elektronik (atau statis) meter
dari kelas energi listrik fase tunggal atau tiga fase aktif 2 dan 3.Meter elektronik (atau
statis) yang memiliki karakteristik berikut: dua arah, dengan kemampuan komunikasi
dan yang memiliki perangkat pembuka dan penutup.

https://www.sec.cl/consultapublica/#1562021903692-b342647e-b300

https://www.sec.cl/consultapublica/#1562021903692-b342647e-b300
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NCh 3655 : 2019 Estanques de Chile
almacenamiento verticales de
polietileno (G/TBT/N/CHL/513)

22
(G/TBT/N/USA/1088/Rev.1/Add
.1)

Deskripsi Regulasi Teknis

Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait

Notifikasi ini menginformasikan tentang Standar yang menetapkan persyaratan bahan, Indonesia tidak mengekspor produk terkait ke Chile
properti, desain, konstruksi, dimensi, toleransi, persyaratan kinerja, kualitas,
penandaan, kolam penampung vertikal yang kapasitasnya bervariasi dari 200 L atau
lebih tinggi. Standar ini berlaku untuk kolam cetakan seragam yang berbentuk silinder,
vertikal, dan rata-rata dan utuh menggunakan cetakan rotasi dari polietilen, untuk
instalasi permukaan datar. Standar ini berlaku untuk penyimpanan air yang ditujukan
untuk konsumsi manusia, dalam kondisi yang ditentukan dalam badan standar.
Standar ini juga berlaku untuk penyimpanan cairan lain yang kompatibel dengan
polietilen (PE), untuk keperluan industri, irigasi, makanan dan larutan kimia pada
tekanan atmosfer hingga 50 ° C.

Notifikasi adendum menginformasikan bahwa peraturan tentang standar zat rokok
United States of America
elektronik telah berlaku efektif mulai tanggal 1 Desember 2019.

Link(s) to full text
tbt_chile@subrei.gob.cl

https://members.wto.org/crnattachments/2
020/TBT/USA/20_0029_00_e.pdf

Infomasi terkait dapat diakses pada tautan berikut:
Utah State Bulletin 15 December 2019 Notice of Rule Effective dates, page 209:
https://rules.utah.gov/publicat/bull_pdf/2019/b20191215.pdf
Utah Administrative Code Title R384. Health, Disease Control and Prevention, Health
Promotion https://rules.utah.gov/publicat/code/r384/r384-415.htm
R384-415. Electronic-Cigarette Substance Standards
https://rules.utah.gov/publicat/code/r384/r384-415.htm

23

Consultation of RSS-192, Issue Canada
4, Draft 1 (8 pages, available in
English and French)
(G/TBT/N/CAN/601)

Notifikasi ini menginformasikan bahwa he Ministry of Innovation, Science and
Economic Development Canada bahwa konsultasi terkait RSS-192, Issue 4, Draft 1,
Flexible Use Broadband Equipment Operating in the Band 3450-3650 MHz, yang
menetapkan persyaratan sertifikasi untuk peralatan komunikasi broadband yang
fleksibel yang digunakan pada perangkat tetap maupun bergerak dan beroperasi di
pita frekuensi 3450-3650 MHz, telah dipublikasikan di situs Web (https://www.rabccccr.ca/consultations/open/)

24

Draft national technical
regulations on sweeteners
(G/TBT/N/VNM/158)

Notifikasi ini menginformasikan Rancangan peraturan teknis yang menetapkan
persyaratan teknis dan manajemen mutu, kebersihan, dan keamanan terkait produk
pemanis makanan seperti kalsium siklamat, natrium siklamat, kalsium sakarin, kalium
sakarin, natrium sakarin, sucralose, alitame, aspartame-acesulfame, sirup poliglikitol,
sirup sorbitol, sirup sorbitol, sirup sorbitol. Rancangan peraturan teknis ini berlaku
untuk organisasi dan individu yang memproduksi, memperdagangkan dan mengimpor
pemanis ini untuk diedarkan di Vietnam dan lembaga, organisasi, dan individu yang
relevan.

25

DRS 231: 2019 Storage of
grains and pulses — Practical
recommendations
(G/TBT/N/RWA/299)

Viet Nam

Rwanda

Peraturan teknis konsep ini meliputi:
Peraturan teknis nasional untuk Alitame
Peraturan teknis nasional Aspartame-Acesulfame
Peraturan teknis nasional Kalsium siklamat
Peraturan teknis nasional Kalsium sakarin
Peraturan teknis nasional Potassium sakarin
Peraturan teknis nasional Sodium cyclamate
Peraturan teknis nasional Sodium sakarin
Peraturan teknis nasional sirup Polyglycitol
Peraturan teknis nasional sirup Sorbitol
Peraturan teknis nasional Sucralose
This Draft Rwanda Standard specifies the guidelines and practical recommendations
for establishment, maintenance and management of storage facilities for grains and
pulses.

Indonesia tidak mengekspor produk terkait ke Canada

https://www.rabccccr.ca/consultations/open/

https://members.wto.org/crnattachments/2
020/TBT/VNM/20_0067_00_x.pdf

Indonesia tidak mengekspor produk terkait ke Ruanda

https://members.wto.org/crnattachments/2
020/TBT/RWA/20_0082_00_e.pdf
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Draft amendment to decision № Russian Federation Notifikasi ini menginformasikan Rancangan amandemen terhadap keputusan No.
93Eurasian economic Commission tertanggal 3 November 2016, yang berlaku untuk
93 of the Council of the Eurasian
klaim pendaftaran obat-obatan di wilayah negara-negara anggota Uni Ekonomi
economic Commission of
Eurasia selama masa transisi dan menetapkan kemungkinan, sampai 31 Desember
3 November 2016.
2020 pengajuan pemohon untuk pendaftaran negara, pendaftaran ulang, konfirmasi
(G/TBT/N/RUS/95)
pendaftaran, amandemen berkas pendaftaran produk obat sesuai dengan undangundang negara anggota Uni Ekonomi Eurasia, dokumen yang dikeluarkan oleh badan
resmi dari Negara anggota mengkonfirmasikan kepatuhan produksi obat-obatan
dengan persyaratan praktik pembuatan yang baik dari Uni ekonomi Eurasia, atau untuk
obat-obatan yang diproduksi di Negara-negara anggota, dokumen yang dikeluarkan
oleh badan-badan yang berwenang dari Negara-negara anggota menegaskan
kepatuhan produksi obat-obatan dengan persyaratan praktik manufaktur yang baik dari
negara-negara anggota.

Link(s) to full text
https://docs.eaeunion.org/ria/ruru/0103829/ria_23122019

Sampai tanggal 31 Desember 2025, ditetapkan bahwa pelamar dapat menyerahkan
dokumen yang dikeluarkan oleh badan yang berwenang dari negara-negara anggota
yang mengonfirmasikan kepatuhan produksi obat-obatan dengan persyaratan praktik
pembuatan yang baik dari Uni ekonomi Eurasia, atau untuk obat-obatan yang
diproduksi di Negara-negara anggota, ketika mendaftar ulang, mengonfirmasi
pendaftaran, mengubah dokumen registrasi obat-obatan sesuai dengan undangundang Negara-negara anggota, persyaratan praktik manufaktur yang baik dari Negaranegara anggota.Rancangan amandemen telah disiapkan untuk:- perlindungan hidup
dan kesehatan pasien (sebagai konsumen akhir obat-obatan);- perlindungan
kepentingan produsen obat-obatan dengan mengurangi biaya produsen terkait dengan
inspeksi berulang untuk kepatuhan terhadap persyaratan praktik manufaktur yang baik
dari Uni ekonomi Eurasia.
Notifikasi ini menginformasikan regulasi teknis yang berlaku untuk E-liquidsd dan
Heated Tobacco yang digunakan pada Electronic System for Smoking.

27

E-liquids and Tobacco Heated in Saudi Arabia,
Electronic Systems for Smoking. Kingdom of
(G/TBT/N/SAU/1119)

28

DEAS 1017-1:2019 Sanitary
appliances (vitreous china) —
Part 1: General requirements
(G/TBT/N/TZA/370)

Tanzania

Notifikasi ini menginformasikan Draft standar Afrika Timur yang mencakup persyaratan Indonesia tidak mengekspor produk terkait ke Tanzania
umum terkait terminologi, bahan dan pembuatan, kaca, cacat, ketebalan minimum,
toleransi, kinerja, dan metode pengujian untuk peralatan sanitasi vitreous

https://members.wto.org/crnattachments/2
020/TBT/TZA/20_0170_00_e.pdf

29

DRS 434: 2019 Furniture —
Tables — Test methods for the
determination of stability,
strength and durability
(G/TBT/N/RWA/303)

Rwanda

Notifikasi ini menginformasikan standar yang menetapkan metode pengujian untuk
penentuan stabilitas, kekuatan dan daya tahan struktur semua jenis meja tanpa
memperhatikan penggunaan, bahan, desain / konstruksi atau proses pembuatan.
Metode uji untuk penilaian penuaan, degradasi, dan fungsi listrik tidak termasuk.
Standar ini tidak termasuk persyaratan apa pun. Persyaratan untuk penggunaan akhir
yang berbeda dapat ditemukan dalam Standar lain.

https://members.wto.org/crnattachments/2
020/TBT/RWA/20_0171_00_e.pdf

https://members.wto.org/crnattachments/2
020/TBT/SAU/20_0162_00_x.pdf

Indonesia tidak mengekspor produk terkait ke Rwanda
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(G/TBT/N/EGY/211/Add.1)

Egypt

Notifikasi Adendum ini menginformasikan Keputusan Menteri No.1093 / 2019) yang
memberikan periode transisi enam bulan kepada produsen dan importir untuk
mematuhi Standar Mesir ES 8283 "Penyegar udara". Perlu dicatat bahwa rancangan
standar Mesir ini sebelumnya diberitahukan dalam G/TBT/N/EGY/211 tanggal 10 Mei
2019.
Usulan tanggal adopsi: 29/11/2019
Tanggal mulai berlaku yang diusulkan: 17/12/2019

31

(G/TBT/N/EGY/218/Add.1)

Egypt

Notifikasi Adendum ini menginformasikan Keputusan Menteri No.1093 / 2019 yang
memberikan periode transisi enam bulan kepada produsen dan importir untuk
mematuhi Standar Mesir ES 2295 " Kuantitas produk dalam kemasan". Standar ini
secara teknis identik dengan OIML R 87/2016.
Usulan tanggal adopsi: 29/11/2019
Tanggal mulai berlaku yang diusulkan: 17/12/2019

eos.tbt@eos.org.eg; eos@idsc.net.eg

32

(G/TBT/N/EGY/219/Add.1)

Egypt

Notifikasi Adendum ini menginformasikan Keputusan Menteri No.1093 / 2019 yang
memberikan periode transisi enam bulan kepada produsen dan importir untuk
mematuhi ES Standar Mesir 8278 " Child use and care articles - Baby bouncers –
Safety requirements and test methods" Standar ini secara teknis identik dengan EN
14036: 2003.

eos.tbt@eos.org.eg; eos@idsc.net.eg

30

Indonesia tidak mengekspor produk terkait ke Mesir

eos.tbt@eos.org.eg; eos@idsc.net.eg

Usulan tanggal adopsi: 29/11/2019
Tanggal mulai berlaku yang diusulkan: 17/12/2019

33

(G/TBT/N/EGY/3/Add.25)

Egypt

Notifikasi Adendum ini menginformasikan Keputusan Menteri No.1095 / 2019 yang
memberikan periode transisi enam bulan kepada produsen dan importir untuk
mematuhi Standar Mesir ES 949-2 "Kayu Lapis - bagian 2: Toleransi pada dimensi".
Standar ini secara teknis identik dengan ISO 1954: 2013 (dikonfirmasi pada 2019).
Usulan tanggal adopsi: 29/11/2019
Tanggal mulai berlaku yang diusulkan: 17/12/2019

eos.tbt@eos.org.eg; eos@idsc.net.eg

No
34

Judul
(G/TBT/N/EGY/3/Add.26)

Notifying
Member(s)
Egypt

Deskripsi Regulasi Teknis
Notifikasi Adendum ini menginformasikan Keputusan Menteri No.1095 / 2019 yang
memberikan periode transisi enam bulan kepada produsen dan importir untuk
mematuhi Standar Mesir ES 3939 " Lamp control gear particular requirements for a.c.
supplied electronic control gear for fluorescent lamps". Standar ini mengadopsi konten
teknis IEC 61347 -2-3: 2011 / AMD1: 2016.

Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait
Indonesia tidak mengekspor produk terkait ke Mesir

Link(s) to full text
eos.tbt@eos.org.eg; eos@idsc.net.eg

Usulan tanggal adopsi: 29/11/2019
Tanggal mulai berlaku yang diusulkan: 17/12/2019
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(G/TBT/N/EGY/234/Add.1)

Egypt

Notifikasi Adendum ini berkaitan dengan pemberitahuan Keputusan Menteri No.1095 /
2019 yang memberikan periode transisi enam bulan kepada produsen dan importir
untuk mematuhi Standar Mesir ES 2253 " Karung plastik untuk pengumpulan limbah
rumah tangga - Jenis, persyaratan, dan metode pengujian ". Standar ini secara teknis
identik dengan EN 13592/2017. Produsen dan importir selalu diberi tahu tentang setiap
amandemen dalam standar Mesir melalui publikasi pesanan administratif dalam
lembaran resmi.

eos.tbt@eos.org.eg; eos@idsc.net.eg

Usulan tanggal adopsi: 29/11/2019
Tanggal mulai berlaku yang diusulkan: 17/12/2019

36

Revision of the fertilizer
standards and rules
(G/TBT/N/JPN/647)

Japan

Mempertimbangkan kemajuan teknis dan kebutuhan terkini akan pupuk, Undangundang untuk Penegakan Undang-Undang Peraturan Pupuk dan peraturan lainnya
direvisi sebagai berikut:
1. Mencabut larangan penggunaan pupuk dari bahan yang berasal dari domba dan
kambing
Sebagai bagian dari larangan pakan terkait BSE, bahan yang berasal dari domba dan
kambing telah dilarang untuk digunakan untuk memproduksi pupuk. Berdasarkan hasil
penilaian risiko yang dilakukan oleh Komisi Keamanan Pangan Jepang, bahan-bahan
yang berasal dari domba dan kambing diizinkan untuk digunakan untuk memproduksi
pupuk di bawah kondisi yang sesuai untuk pengelolaan BSE yang ditentukan dalam
aturan administratif terkait dengan Undang-Undang Peraturan Pupuk. .
2. Penggunaan pupuk granular yang terbuat dari fosil kerang dan kerang untuk
menyiapkan pupuk majemuk
Produsen pupuk yang memberi tahu MAFF tentang rencana produknya diizinkan
menggunakan pupuk granular yang terbuat dari fosil kerang atau kerang untuk
digunakan sebagai bahan pembuatan pupuk majemuk.
3. Manual pengujian baru untuk analisis kuantitatif kandungan nutrisi
Pedoman untuk analisis kualitatif kandungan nutrisi untuk pendaftaran pupuk harus
dilakukan dengan manual pengujian yang diedit oleh Pusat Inspeksi Bahan Makanan
dan Pertanian.
4. Revisi aturan pelabelan tentang pupuk yang berasal dari ternak
Akan ada perubahan dalam format label untuk pupuk yang mengandung bahan yang
berasal dari ternak untuk menunjukkan spesies ternak dari mana bahan tersebut
berasal. Tidak perlu melampirkan label untuk menunjukkan bahwa proses produksi
pupuk telah dikonfirmasi oleh menteri Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.

enquiry@mofa.go.jp

No

Judul

Notifying
Member(s)

Deskripsi Regulasi Teknis

Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait

Link(s) to full text

37

Federal Motor Vehicle Safety
Standards; Tires
(G/TBT/N/USA/1557)

United States of
America

NHTSA mengeluarkan pemberitahuan tingkat lanjut tentang pembuatan peraturan
yang diusulkan (ANPRM) untuk mencari komentar tentang ketentuan yang tercantum
dalam Standar Keselamatan Kendaraan Bermotor Federal untuk ban. NHTSA sedang
meninjau peraturan yang ada untuk menentukan apakah pembaruan diperlukan untuk
mengimbangi teknologi baru. Pemberitahuan ini berfokus pada komentar terkait-ban
yang diterima pada tinjauan peraturan DOT dan permintaan pemberitahuan komentar
publik yang dikeluarkan pada 2 Oktober 2017. NHTSA mencari komentar tentang halhal yang terkait dengan uji kekuatan yang ada, uji ketahanan luntur manik, dan uji
ketahanan ban. Terakhir, agensi mencari komentar tentang penggunaan saat ini dan
relevansi dari beberapa peraturan penandaan ban dan hal-hal lain yang berkaitan
dengan teknologi ban baru. Komentar untuk pemberitahuan ini akan menginformasikan
NHTSA karena mempertimbangkan reformasi peraturan yang bertujuan mengurangi
beban peraturan sambil mempertahankan tingkat keselamatan yang ada untuk ban
kendaraan bermotor.

https://members.wto.org/crnattachments/2
020/TBT/USA/20_0027_00_e.pdf

38

Partial revision of the Safety
Regulations for Motor Vehicles
and relevant regulations.
(G/TBT/N/JPN/646)

Japan

Untuk mewujudkan sistem mengemudi otomatis berdasarkan Undang-Undang
Kendaraan Jalan Revisi (diberlakukan pada 24 Mei 2019), MLIT akan merevisi
Peraturan Keselamatan untuk Kendaraan Bermotor, Ordonansi Transportasi
(Ordonansi Kementerian Perhubungan No. 67, 1951) dan lainnya peraturan yang
relevan untuk mengembangkan persyaratan keselamatan untuk sistem mengemudi
otomatis, DSSAD (Sistem Penyimpanan Data untuk kendaraan Mengemudi Otomatis),
Keamanan Cyber, dll sesuai dengan Regulasi PBB baru yang sesuai berdasarkan
Perjanjian 1958.
Selain itu, UU Kendaraan Jalan Revisi menetapkan bahwa Menteri Pertanahan,
Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata memberikan Domain Desain Operasional
(ODD) termasuk kecepatan, rute, cuaca untuk menggunakan sistem mengemudi
otomatis. MLIT akan merevisi peraturan yang relevan untuk menetapkan prosedur
pemberian ODD.

https://members.wto.org/crnattachments/2
019/TBT/JPN/19_7358_00_e.pdf

39

Administrative Measures for Lot China
Release of Biological Products
(Revised Draft for Comments)
(G/TBT/N/CHN/1402)

Untuk memperkuat pengelolaan pelepasan lot produk biologis, dan memastikan
kualitas dan keamanan produk biologi.

https://members.wto.org/crnattachments/2
020/TBT/CHN/20_0025_00_x.pdf

40

(G/TBT/N/KOR/867/Add.2)

Korea, Republic of Penunjukan Produk Kimia Konsumen tunduk pada Pemeriksaan Keamanan, dan
Standar Keselamatan dan Pelabelan yang Relevan
Mempertimbangkan permintaan dari Anggota lain untuk memperpanjang periode
komentar untuk aturan yang diusulkan, yang diberitahukan pada 2 Desember 2019,
Kementerian Lingkungan Hidup (MOE) memperpanjang periode komentar hingga 31
Januari 2020. Anggota dapat mengirimkan komentar elektronik atau tertulis oleh 31
Januari 2020.

Indonesia tidak mengekspor produk terkait ke Korea

tbt@korea.kr

No
41

Judul
Clearance Conditions for
Organic Food Products
(G/TBT/N/SAU/1118)

Notifying
Member(s)
Saudi Arabia,
Kingdom of

Deskripsi Regulasi Teknis
Kondisi dan persyaratan ini berlaku untuk semua kiriman makanan di mana informasi
deskriptif pada label, atau dalam materi iklan yang menyertainya dan dokumen
komersial, menunjukkan penggunaan metode produksi organik. Istilah "organik",
"biologis", "biodinamik", "ekologi" atau kata lain dengan makna yang serupa, termasuk
frasa yang menunjukkan kepada konsumen bahwa produk, atau bahan apa pun
daripadanya, telah diproduksi dengan menggunakan metode produksi organik . Kondisi
dan persyaratan ini mencakup produk-produk berikut:

Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait

Link(s) to full text
https://members.wto.org/crnattachments/2
020/TBT/SAU/20_0062_00_x.pdf

Produk pertanian dan hewani yang belum diolah.
Produk pertanian dan hewan olahan.

42

Draft Amendments No. 2 to the Russian Federation
Customs Union Technical
Regulation "Technical
regulation on fat and oil
products" (CU TR 024/2011).
(G/TBT/N/RUS/93)

Rancangan amandemen № 2 pada Peraturan Teknis Serikat Pabean "Peraturan teknis
tentang lemak dan produk minyak" (CU TR 024/2011) memberikan klarifikasi sebagian:
definisi konsep "spread", "campuran ghee", "cocoa butter equivalents" "," cocoa butter
improvers "dengan mempertimbangkan konsep" pengganti lemak susu "yang
diperkenalkan sebelumnya; persyaratan untuk proses produksi minyak nabati dan
produk lemak; persyaratan untuk proses dan kondisi pengangkutan lemak dan produk
minyak yang dapat dimakan, termasuk penggunaan kendaraan yang dimaksudkan
untuk pengangkutan produk minyak dan lemak dalam jumlah besar; persyaratan untuk
tingkat indikator keselamatan yang diizinkan untuk jenis minyak nabati dan produk
lemak tertentu. Indikator kerusakan oksidatif "angka peroksida" dalam saus
berdasarkan minyak nabati, mayones, saus mayones, krim berdasarkan minyak nabati
dikecualikan.

https://docs.eaeunion.org/pd/ruru/0104386/pd_18122019

43

(G/TBT/N/BRA/929/Add.1)

Brazil

Perangkat medis untuk diagnosis in vitro
Tanggal akhir untuk komentar (30 Desember 2019) dari Draft Resolusi 734, 22 Oktober
2019 - yang sebelumnya diberitahukan melalui G / TBT / N / BRA / 929 - yang
mengusulkan pembaruan Resolusi - RDC 36, 26 Agustus 2015, yang menetapkan
klasifikasi risiko, skema kontrol pemberitahuan, registrasi, otorisasi pasar dan
persyaratan teknis untuk pelabelan dan instruksi penggunaan perangkat medis untuk
diagnosis in vitro, diperpanjang selama 30 hari.

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visu
aliza/index.jsp?jornal=515&pagina=75&data
=27/12/2019

44

(G/TBT/N/BRA/928/Add.1)

Brazil

Alat kesehatan
Tanggal akhir untuk komentar (30 Desember 2019) dari Draft Resolusi 730, 14 Oktober
2019 - yang sebelumnya diberitahukan melalui G / TBT / N / BRA / 928 - yang
mengusulkan pembaruan Resolusi - RDC 185, 22 Oktober 2001, yang menetapkan
klasifikasi risiko, otorisasi pasar dan persyaratan teknis untuk pelabelan dan instruksi
penggunaan perangkat medis, diperpanjang selama 30 hari.

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visu
aliza/index.jsp?jornal=515&pagina=75&data
=27/12/2019
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Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait
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Ministerial Decree
Egypt
No.1093/2019 (1 pages, in
Arabic) mandating the Egyptian
Standard ES 8295 "Timber
structures - Glued laminated
timber and glued solid timber Requirements"
(G/TBT/N/EGY/238)

Keputusan Menteri No.1093 / 2019 memberikan periode transisi enam bulan bagi
produsen dan importir untuk mematuhi standar Mesir ES 8295 yang menentukan
persyaratan kinerja produk laminasi terpaku berikut:
- Kayu laminasi terpaku (glulam);
- Terpaku kayu padat;
- Glulam dengan sendi jari besar;
- Blok glulam yang direkatkan untuk digunakan pada bangunan dan jembatan.
Ini juga menetapkan persyaratan produksi minimum, ketentuan untuk evaluasi dan
pengesahan kesesuaian dan penandaan produk laminasi terpaku.
Standar ini berlaku untuk kayu laminasi terpaku yang terbuat dari jenis konifer yang
tercantum dalam standar ini atau poplar yang terdiri dari dua atau lebih laminasi yang
memiliki ketebalan dari 6 mm hingga 45 mm (inklusif).
Layak disebutkan adalah bahwa standar ini mengadopsi konten teknis EN 14080:
2013.

eos.tbt@eos.org.eg; eos@idsc.net.eg

46

Ministerial Decree
Egypt
No.1093/2019 (1 page, in
Arabic) mandating the Egyptian
Standard ES 8296 “Fiberglass
(Glass-Fiber-Reinforced
Thermosetting-Resin) Sewer
and Industrial Pressure Pipe"
(G/TBT/N/EGY/239)

Keputusan Menteri No.1093 / 2019 memberikan periode transisi enam bulan kepada
produsen dan importir untuk mematuhi standar ES 8296 Mesir yang mencakup pipa
serat kaca buatan mesin, 200 mm. Masuk (200 mm) hingga 156 mm. (4000 mm) ),
untuk digunakan dalam sistem tekanan untuk mengalirkan limbah sanitasi, air badai,
dan banyak limbah industri, dan cairan korosif. Baik pipa resin termoset yang diperkuat
serat gelas (RTRP) maupun pipa mortar polimer yang diperkuat serat gelas (RPMP)
adalah pipa fiberglass. Standar ini terutama cocok untuk pipa yang akan dipasang
dalam aplikasi yang ditanam, meskipun dapat digunakan sejauh yang berlaku untuk
instalasi lain seperti, tetapi tidak terbatas pada, pembongkaran, pelapisan terowongan
dan pelipisan serta rehabilitasi saluran pipa yang ada. Pipa yang dicakup oleh
spesifikasi ini dimaksudkan untuk beroperasi pada tekanan pengukur internal 450 psi
(3103 kPa) atau kurang.
Layak disebutkan adalah bahwa standar ini mengadopsi konten teknis ASTM D3754 14.

eos.tbt@eos.org.eg; eos@idsc.net.eg

47

(G/TBT/N/EGY/229/Add.1)

Egypt

Produk meliputi: Kayu, kayu gergaji dan kayu gergajian (ICS 79.040), Kayu Lapis (ICS
79.060.10)
Adendum ini menyangkut pemberitahuan Keputusan Menteri No.1093 / 2019 (1
halaman, dalam bahasa Arab) yang memberikan periode transisi enam bulan kepada
produsen dan importir untuk mematuhi Standar Mesir ES 8282-2 "Kayu Lapis - Kualitas
Ikatan - Bagian 2: Persyaratan "(9 halaman, dalam bahasa Arab).
Perlu dicatat bahwa rancangan standar Mesir ini sebelumnya diberitahukan dalam G /
TBT / N / EGY / 229 tanggal 17 September 2019.
Layak disebutkan adalah bahwa standar ini secara teknis identik dengan ISO 12466-2:
2007 (dikonfirmasi pada 2016).
Produsen dan importir selalu diberi tahu tentang setiap amandemen dalam standar
Mesir melalui publikasi pesanan administratif dalam lembaran resmi.

eos.tbt@eos.org.eg; eos@idsc.net.eg

48

(G/TBT/N/EGY/230/Add.1)

Egypt

Produk yang dicakup: Bahan dan artikel yang bersentuhan dengan bahan makanan
(ICS 67.250), Produk keramik (ICS 81.060.20)
Adendum ini menyangkut pemberitahuan Keputusan Menteri No.1095 / 2019 (2
halaman, dalam bahasa Arab) yang memberikan periode transisi enam bulan kepada
produsen dan importir untuk mematuhi "Perangkat makan keramik" ES 923 Standar
Mesir (24 halaman, dalam Arab).
Perlu dicatat bahwa rancangan Standar Mesir ini sebelumnya diberitahukan dalam G /
TBT / N / EGY / 230 tanggal 17 September 2019.
Layak disebutkan adalah bahwa standar rancangan ini secara teknis identik dengan
BS 8654: 2015 dengan modifikasi yang dijelaskan pada Lampiran 2.
Produsen dan importir selalu diberi tahu tentang setiap amandemen dalam standar
Mesir melalui publikasi pesanan administratif dalam lembaran resmi.

Indonesia tidak mengekspor produk terkait ke Egypt

eos.tbt@eos.org.eg; eos@idsc.net.eg

No
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Notifying
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Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait
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Flat Transparent Sheet Glass
India
(Quality Control) Order, 2019
(G/TBT/N/IND/119)
Ministerial Decree
Egypt
No.1095/2019 (2 pages, in
Arabic) mandating the Egyptian
Standard ES 8228 “Fiberglass
(Glass-Fiber-Reinforced
Thermosetting-Resin) Pressure
Pipe“.
(G/TBT/N/EGY/216/Rev.1)

Kaca lembaran transparan (Quality Control), 2019

Keputusan Menteri No.1095 / 2019 memberikan masa transisi enam bulan kepada
Tidak terdapat nilai ekspor produk terkait
produsen dan importir untuk mematuhi standar ES 8228 Mesir yang mencakup pipa
serat kaca buatan mesin, 8 in. (200 mm) hingga 156 in. (4000) mm), dimaksudkan
untuk digunakan dalam sistem pengangkutan air yang beroperasi pada tekanan
pengukur internal 450 psi (3103 kPa) atau kurang. Kedua pipa resin termoset diperkuat
serat kaca (RTRP) dan pipa mortir polimer diperkuat serat kaca (RPMP) adalah pipa
fiber glass. Standar ini terutama cocok untuk pipa yang akan dipasang pada aplikasi
yang dikubur, meskipun dapat digunakan sejauh yang berlaku untuk instalasi lain
seperti, tetapi tidak terbatas pada, pembongkaran, pelapisan terowongan dan
rehabilitasi selip jaringan pipa yang ada.
Layak disebutkan adalah bahwa standar ini mengadopsi konten teknis ASTM D3517 19.

eos.tbt@eos.org.eg; eos@idsc.net.eg
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Ministerial Decree
Egypt
No.1095/2019 (2 pages, in
Arabic) mandating the Egyptian
Standard ES 1739 “Fiber glass
(Glass-Fiber-Reinforced
Thermosetting-Resin) Sewer
Pipe".
(G/TBT/N/EGY/215/Rev.1)

Tidak terdapat nilai ekspor produk terkait

eos.tbt@eos.org.eg; eos@idsc.net.eg
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DEAS 1019-2: 2019 Surgical
Rwanda
sutures — Specification — Part
2: Non-absorbable
(G/TBT/N/RWA/287)
DEAS 1019-1: 2019 Surgical
Rwanda
sutures — Specification — Part
1: Absorbable
(G/TBT/N/RWA/288)
Inmetro Ordinance 32, 24
Brazil
March 1997 (Portaria nº 32, de
24 de março de 1997) (7 pages,
in Portuguese).
(G/TBT/N/BRA/952)

Keputusan Menteri No.1095 / 2019 memberikan periode transisi enam bulan kepada
produsen dan importir untuk mematuhi standar ES 1739 Mesir yang mencakup pipa
serat kaca buatan mesin, 8 in. (200 mm) hingga 156 in. (4000) mm), dimaksudkan
untuk digunakan dalam sistem aliran gravitasi untuk mengalirkan limbah sanitasi, air
badai, dan beberapa limbah industri. Kedua pipa resin termoset yang diperkuat serat
gelas (RTRP) dan pipa mortar polimer yang diperkuat serat gelas (RPMP) adalah pipa
fiber glass.
Layak disebutkan adalah bahwa standar ini mengadopsi konten teknis ASTM D3262 16.
Draft Standar Afrika Timur ini menetapkan persyaratan, pengambilan sampel, dan
metode pengujian untuk jahitan bedah yang tidak dapat diserap.

Tidak terdapat nilai ekspor produk terkait

https://members.wto.org/crnattachments/2
020/TBT/RWA/20_0058_00_e.pdf

Draft Standar Afrika Timur ini menetapkan persyaratan, pengambilan sampel, dan
metode pengujian untuk jahitan bedah yang dapat diserap.

Tidak terdapat nilai ekspor produk terkait

https://members.wto.org/crnattachments/2
020/TBT/RWA/20_0060_00_e.pdf

Ordonansi Inmetro ini menyetujui Peraturan Teknis Metrologi (RTM) yang menetapkan
kondisi minimum yang harus memenuhi meter gas otomotif.
Mencabut Inmetro Ordonansi 201, tanggal 18 Oktober 1994.

Tidak terdapat nilai ekspor produk terkait

http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/
pdf/RTAC000416.pdf

54

55

PHMSA menerbitkan pemberitahuan tentang pembuatan peraturan yang diusulkan
(NPRM), berjudul "Bahan Berbahaya: Gas Alam Liquefied oleh Rail (HM-264)"
mengusulkan perubahan Peraturan Bahan Berbahaya untuk memungkinkan
transportasi massal Metana, cairan pendingin, umumnya dikenal sebagai dicairkan gas
alam (LNG), di mobil tangki rel. Menanggapi permintaan perpanjangan periode
komentar dari Kantor Jaksa Agung New York dan Maryland, PHMSA memperpanjang
periode komentar untuk HM-264 NPRM selama 21 hari tambahan. Komentar untuk HM264 NPRM sekarang akan jatuh tempo 13 Januari 2020.

Link(s) to full text

(G/TBT/N/USA/1544/Add.1)

51

United States of
America

Deskripsi Regulasi Teknis

49

https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR2019-12-23/html/2019-27656.htm

Tidak terdapat nilai ekspor produk terkait

https://members.wto.org/crnattachments/2
020/TBT/IND/20_0080_00_e.pdf
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Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait

Link(s) to full text
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Ministerial Decree for
the application of mandatory
Egyptian standards related to
chemical, textile and
engineering
products
(G/TBT/N/EGY/3/Add.24)

Egypt

Produk yang dicakup: ICS 29.140.20 (lampu pijar). Adendum ini menyangkut
pemberitahuan Keputusan Menteri No.1095 / 2019 (2 halaman, dalam bahasa Arab)
yang memberikan periode transisi enam bulan kepada produsen dan importir untuk
mematuhi ketentuan Standar Mesir ES 27 "" Lampu filamen tungsten untuk keperluan
pencahayaan umum domestik dan sejenis - persyaratan kinerja "" (58 halaman, dalam
bahasa Inggris). Perlu dicatat bahwa rancangan standar ini sebelumnya diberitahukan
dalam G / TBT / N / EGY /3/Add.21 tanggal 18 September 2019, selanjutnya
Keputusan Menteri No. 423/2005 (25 halaman, dalam bahasa Arab) yang
mengamanatkan antara lain versi sebelumnya dari Standar ini, sebelumnya
diberitahukan dalam G / TBT / N / EGY / 3 tertanggal 14 Desember 2005. Layak
disebutkan adalah bahwa standar ini mengadopsi konten teknis IEC 60064: 1993 /
AMD4: 2007 dan IEC 60064: 1993 / AMD5: 2009.

Tidak terdapat nilai ekspor produk terkait

eos.tbt@eos.org.eg; eos@idsc.net.eg
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Ministerial Decree for the
application of mandatory
Egyptian standards related to
food products
(G/TBT/N/EGY/1/Add.9)

Egypt

Produk yang dicakup: Unggas dan telur (ICS: 67.120.20). Adendum ini menyangkut
Tidak terdapat nilai ekspor produk terkait
pemberitahuan Keputusan Menteri No.1097 / 2019 (1 halaman, dalam bahasa Arab)
yang memberikan masa transisi enam bulan kepada produsen dan importir untuk
mematuhi oleh Standar Mesir ES 1090 "" Unggas dan kelinci beku "" (13 Halaman,
dalam bahasa Arab). Perlu dicatat bahwa Keputusan Menteri No. 130/2005 (11
halaman, dalam bahasa Arab) yang sebelumnya diberitahukan dalam G / TBT / N /
EGY / 1 tanggal 14 Desember 2005, mengamanatkan antara lain versi sebelumnya
dari Standar ini. Layak disebutkan adalah bahwa standar ini telah dirumuskan menurut
penelitian Nasional.

eos.tbt@eos.org.eg; eos@idsc.net.eg
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Ministerial
Decree No. 93-2013 for the
application of mandatory
Egyptian standards related to
food
products
(G/TBT/N/EGY/34/Add.5)

Egypt

Produk yang dicakup: Sayuran dan produk turunannya (ICS: 67.080.20). Adendum ini Tidak terdapat nilai ekspor produk terkait
menyangkut pemberitahuan Keputusan Menteri No.1097 / 2019 (1 halaman, dalam
bahasa Arab) yang memberikan masa transisi enam bulan kepada produsen dan
importir untuk mematuhi oleh Standar Mesir ES 1636 "" table olives "" (19 halaman,
dalam bahasa Arab). Perlu dicatat bahwa Keputusan Menteri No. 93/2013 (4 halaman,
dalam bahasa Arab) yang sebelumnya diberitahukan dalam G / TBT / N / EGY / 34
tanggal 30 April 2013, diamanatkan antara lain versi sebelumnya dari Standar ini.
Layak disebutkan adalah bahwa standar ini secara teknis identik dengan CODEX
STAN 66: 1981 Revisi: 1987, 2013.

eos.tbt@eos.org.eg; eos@idsc.net.eg
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Brazil
Draft Resolution 759, 23
December 2019. Number of
pages: 14; Language(s):
Portuguese Comment form:
http://formsus.datasus.gov.br/si
te/formulario.php?id_aplicacao=
52729 (G/TBT/N/BRA/953)

Rancangan resolusi ini menetapkan praktik-praktik yang baik untuk distribusi,
penyimpanan, transportasi, dan dispensasi gas medis.

Tidak terdapat nilai ekspor produk terkait

http://portal.anvisa.gov.br/documents/1018
1/5738499/Consulta+P%C3%BAblica+n%C2%
BA+759-2019.pdf/35b3f741-eef7-46ac-96eb181b9c36a8eb
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Brazil
Draft Resolution 758, 19
December 2019. Number of
pages: 7; Language(s):
Portuguese Comment form:
http://formsus.datasus.gov.br/si
te/formulario.php?id_aplicacao=
52832 (G/TBT/N/BRA/954)

Rancangan Resolusi ini mengusulkan pembaruan persyaratan teknis untuk pelabelan
produk kebersihan pribadi, kosmetik, dan parfum.

Tidak terdapat nilai ekspor produk terkait

http://portal.anvisa.gov.br/documents/1018
1/5738443/Consulta+P%C3%BAblica+n%C2%
BA+758-2019.pdf/ff009b96-6efd-4444-9b0fa3ee7595fd91
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Draft Peruvian Metrology
Standard (PNMP) No. 005:2018
"Water meters for cold potable
water and hot water". Part 2:
Test methods
(G/TBT/N/PER/102/Add.1)

Meter air untuk air minum dingin dan air panas Republik Peru melaporkan tentang
Tidak terdapat nilai ekspor produk terkait
"Rancangan Peruvian Metrological Standard PNMP 005: 2018" "Meter air untuk air
minum dingin dan air panas" ". Bagian 2: Metode pengujian "", diberitahukan dengan
tanda tangan G / TBT / N / PER / 102 tanggal 20 Februari 2018; Resolusi Arahan No.
007-2018 / INACAL / DM telah diterbitkan, diterbitkan dalam Lembaran Berita Resmi ""
El Peruano "" tanggal 21 September 2018, yang menyetujui Standar Metrologi Peru
NMP 005-2: 2018 “Meter air untuk air minum dingin dan air panas. Bagian 2: Metode
pengujian ”.

https://members.wto.org/crnattachments/2
020/TBT/PER/20_0236_00_s.pdf

Perú

