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1

Human Exposure to
Radiofrequency
Electromagnetic Fields,
Reopening of Comment
Period
G/TBT/N/USA/1598/Add.1

United States of
America

Federal Communications Commission (Commission) menerima kembali komentar dan akan merespon
komentar yang muncul dalam Daftar Federal pada 6 April 2020. Dalam dokumen ini, Komisi menerima
komentar tentang memperluas rentang frekuensi batas paparan frekuensi radio (RF) yang 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-2020-06-10/html/202012417.htm
https://www.govinfo.gov/content/
pkg/FR-2020-06-10/pdf/202012417.pdf
https://members.wto.org/crnattac
hments/2020/TBT/USA/20_3691
_00_e.pdf

2

Draft Commission
Implementing Regulation
concerning the non-renewal
of the approval of the active
substance mancozeb, 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/712/Corr.1

European Union

Uni Eropa menyampaikan revisi dari Point 6 rancangan notifikasi TBT dari G/TBT/N/EU/712 telah
diperbaiki.
Paragraf berikut menggantikan paragraf kedua dari Point 6 draft peraturan:
"Keputusan ini hanya fokus pada penempatan zat tersebut di pasar dan kandungan dari produk
perlindungan tanaman. Apabila tidak disetujui dan berakhirnya semua masa tenggang untuk stok
produk yang mengandung zat ini, akan dilakukan tindakan terpisah pada MRL dan pemberitahuan akan
dibuat sesuai dengan prosedur SPS. "

https://docs.wto.org/imrd/directdo
c.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN
20/EU712C1.DOCX

3

Energy Conservation
Program: Energy
Conservation Standards for
Certain Commercial and
Industrial Equipment; Early
Assessment Review;
Refrigerated Bottled or
Canned Beverage Vending
Machines
G/TBT/N/USA/826/Add.6

United States of
America

Departemen Energi AS ("DOE") sedang melakukan peninjauan awal untuk standar konservasi energi
Indonesia tidak mengekspor HS 8476 Automatic goods-vending
yang diubah untuk Mesin Penjual Botol Air Minum Dalam Kemasan atau Minuman Kalengan ("mesin
machines, e.g. postage stamp, cigarette, food or beverage machines, . . .
penjual minuman") untuk menentukan apakah akan mengubah standar konservasi energi yang berlaku Ke USA
untuk peralatan ini. Secara khusus, melalui permintaan informasi ini ("RFI"), DOE mencari data dan
informasi yang dapat memungkinkan lembaga untuk menentukan apakah DOE harus mengusulkan
penentuan "no- new-standard" karena standar yang lebih ketat: Tidak akan menghasilkan penghematan
energi yang signifikan; secara teknologi tidak layak; tidak dibenarkan secara ekonomi; atau kombinasi
apa pun dari yang disebutkan di atas. DOE menerima komentar tertulis dari publik tentang subjek apa
pun dalam ruang lingkup dokumen ini (termasuk topik-topik yang tidak secara khusus diangkat dalam
RFI ini), serta penyampaian data dan informasi terkait lainnya mengenai kajian penilaian awal ini.

https://www.govinfo.gov/content/
pkg/FR-2020-06-10/html/202012437.htm
https://www.govinfo.gov/content/
pkg/FR-2020-06-10/pdf/202012437.pdf
https://members.wto.org/crnattac
hments/2020/TBT/USA/20_3690
_00_e.pdf
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4

National Organic Program
Proposed Amendments to the
National List of Allowed and
Prohibited Substances per
April 2019 NOSB
Recommendations (Livestock
and Handling)
G/TBT/N/USA/1363/Rev.1

United States of
America

Aturan yang diusulkan ini akan mengubah bagian Daftar Bahan yang Diizinkan dan Dilarang Nasional
(Daftar Nasional) dari peraturan organik Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) untuk
mengimplementasikan rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Pertanian (Sekretaris) oleh Dewan
Standar Organik Nasional (NOSB) ). Aturan ini mengusulkan untuk menambahkan zat-zat berikut ke
Daftar Nasional: Asam oksalat dihidrat sebagai pestisida untuk pemeliharaan lebah organik; pullulan
untuk digunakan dalam penanganan organik dalam produk yang berlabel, "Dibuat dengan organik
(bahan khusus atau kelompok makanan)"; dan selubung kolagen sebagai zat pertanian nonorganik untuk
digunakan dalam penanganan organik ketika bentuk sel kolagen organik tidak tersedia secara komersial.

https://members.wto.org/crnattac
hments/2020/TBT/USA/20_3632
_00_e.pdf

5

Energy Conservation
Program: Test Procedure for
Commercial Prerinse Spray
Valves
G/TBT/N/USA/1003/Add.2

United States of
America

Departemen Energi AS (DOE) meminta informasi dan data melalui permintaan informasi ("RFI") untuk
mempertimbangkan apakah akan mengubah prosedur pengujian DOE untuk katup semprot prerinse
komersial. Secara khusus, DOE mencari data dan informasi yang berkaitan dengan apakah prosedur
pengujian yang diubah akan (1) lebih akurat atau sepenuhnya memenuhi persyaratan bahwa prosedur
pengujian dirancang secara wajar untuk menghasilkan hasil pengujian yang mengukur penggunaan air
selama siklus penggunaan rata-rata yang representatif atau periode penggunaan tanpa terlalu
membebani untuk melakukan, atau (2) mengurangi beban tes. DOE menerima komentar tertulis dari
publik tentang subjek apa pun dalam ruang lingkup dokumen ini (termasuk topik yang tidak diangkat
dalam RFI ini), serta pengajuan data dan informasi terkait lainnya.

https://www.govinfo.gov/content/
pkg/FR-2020-06-05/html/202011768.htm
https://www.govinfo.gov/content/
pkg/FR-2020-06-05/pdf/202011768.pdf
https://members.wto.org/crnattac
hments/2020/TBT/USA/20_3606
_00_e.pdf

6

Pipeline Safety: Gas Pipeline
Regulatory Reform
G/TBT/N/USA/1624

United States of
America

Pemberitahuan peraturan yang diusulkan.
PHMSA menerima komentar tentang amandemen yang diusulkan terhadap Peraturan Keselamatan
Saluran Pipa Federal yang dimaksudkan untuk meringankan beban peraturan pada konstruksi,
pemeliharaan dan operasi transmisi gas, distribusi, dan pengumpulan sistem pipa. Amandemen dalam
proposal ini didasarkan pada tinjauan PHMSA terhadap komentar publik, petisi untuk pembuatan
peraturan, dan inisiatif lembaga untuk mengidentifikasi area yang tepat di mana peraturan dapat
dicabut, diganti, atau dimodifikasi.

https://members.wto.org/crnattac
hments/2020/TBT/USA/20_3692
_00_e.pdf
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7

Energy Conservation
Program: Test Procedure for
Room Air Conditioners
G/TBT/N/USA/1625

United States of
America

Pemberitahuan peraturan yang diusulkan.
Departemen Energi AS (DOE) mengusulkan untuk mengubah prosedur pengujian untuk pendingin
ruangan ("AC ruangan") untuk membahas pembaruan terhadap standar industri yang digabungkan
dengan referensi, menyediakan pengujian AC ruang berkecepatan variabel untuk mencerminkan dengan
lebih baik efisiensi relatifnya meningkat pada suhu luar ruang yang lebih rendah dibandingkan dengan
AC ruang kecepatan tunggal, dan untuk memberikan spesifikasi dan koreksi kecil yang akan
meningkatkan pengulangan, reproduktifitas, dan keterbacaan keseluruhan dari prosedur uji. Karena
tidak ada modifikasi pengujian yang diusulkan untuk AC ruang kecepatan tunggal, DOE berharap bahwa
perubahan yang diusulkan tidak akan mempengaruhi penggunaan energi yang diukur untuk model ini.
Untuk AC ruang kecepatan variabel, perubahan yang diusulkan akan meningkatkan keterwakilan dari
penggunaan energi yang diukur dari model ini. Sebagai bagian dari proposal ini, DOE mengumumkan
pertemuan publik untuk mengumpulkan komentar dan data tentang proposal tersebut.

https://members.wto.org/crnattac
hments/2020/TBT/USA/20_3713
_00_e.pdf

8

Significant New Use Rules on
Certain Chemical Substances
(19-4.B)
G/TBT/N/USA/1517/Add.1

United States of
America

EPA mengeluarkan aturan Significant New Use Rules (SNUR) di bawah Undang-Undang Pengendalian Zat
Beracun (TSCA) untuk zat kimia yang menjadi subjek pemberitahuan premanufaktur (PMN). Tindakan 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. Produsen tidak boleh memulai pembuatan atau pemrosesan untuk
penggunaan baru yang signifikan sampai EPA telah melakukan peninjauan pemberitahuan, membuat
penentuan yang tepat pada pemberitahuan, dan telah mengambil tindakan seperti yang diperlukan
sebagai hasil dari penentuan itu.

https://www.govinfo.gov/content/
pkg/FR-2020-06-09/html/202010986.htm
https://www.govinfo.gov/content/
pkg/FR-2020-06-09/pdf/202010986.pdf
https://members.wto.org/crnattac
hments/2020/TBT/USA/20_3686
_00_e.pdf

9

NOM-005-SCT/2008
Información de Emergencia
para el Transporte de
Substancias, Materiales y
Residuos
PeligrososG/TBT/N/MEX/160/
Add.1

Mexico

NOM-005-SCT / 2008 Informasi Darurat untuk Pengangkutan Bahan Berbahaya, Bahan dan Residu.
MODIFIKASI ini dikomunikasikan pada bagian 4.1.1 ayat 10 dari NOM-005-SCT / 2008 Informasi Darurat
untuk Pengangkutan Bahan Berbahaya, Bahan dan Residu.

https://members.wto.org/crnattac
hments/2020/TBT/MEX/20_3654
_00_s.pdf
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10

Implementation of GHS 7:
Implications for hazardous
substance approvals and
group standards Consultation
Document 2 (48 pages in
English including Appendix 1
Appendices 2-7 are made
available on the EPA's website
these include the consultation
document and submissions
analysis report from the EPA's
October 2019 consultation
exposure drafts of the new
and amended EPA notices
the proposed group standards
a spreadsheet with proposed
GHS classifications and fates
of approved substances and a
spreadsheet with proposed
controls related to substances
approved or reassessed
before 1 December 2017).
G/TBT/N/NZL/100

New Zealand

Pada bulan Oktober 2019 Selandia Baru menotifikasikan (G/TBT/N/NZL/92) proposal EPA untuk
memperbarui sistem klasifikasi bahaya saat ini untuk zat berbahaya ke Revisi 7 (2017) Sistem Klasifikasi
dan Pelabelan Bahan Kimia Harmoni Globalisasi PBB ( GHS 7). Ini akan dicapai dengan mengeluarkan
Pemberitahuan Klasifikasi Bahaya baru dan juga akan memerlukan beberapa pemberitahuan EPA
lainnya untuk diamandemen, termasuk yang menetapkan persyaratan untuk pelabelan, lembar data
keselamatan, dan pengemasan zat kimia.
Proposal kedua EPA terkait dengan memperbarui sistem klasifikasi bahaya saat ini ke GHS 7 bermaksud
untuk:
• memperbarui persetujuan zat berbahaya individu yang ada untuk mengubah klasifikasi bahaya HSNO
mereka saat ini menjadi klasifikasi bahaya GHS
• memperbarui standar kelompok untuk mengubah klasifikasi bahaya HSNO mereka saat ini menjadi
klasifikasi bahaya GHS, dan juga untuk membuat beberapa perubahan kecil pada sejumlah kecil standar
kelompok (perhatikan standar kelompok adalah persetujuan untuk sekelompok zat berbahaya dengan
sifat, jenis atau penggunaan yang serupa) )
• mencabut sejumlah persetujuan bahan berbahaya rangkap karena persetujuan mereka dapat dikelola
oleh satu atau lebih standar kelompok
• memperbarui kontrol pada persetujuan zat berbahaya yang dikeluarkan sebelum 1 Desember 2017
agar sejalan dengan reformasi yang diperkenalkan dengan Peraturan Kesehatan dan Keselamatan di
Tempat Kerja (Zat Berbahaya) 2017 yang mulai berlaku pada tanggal tersebut
• menyediakan konsep usulan Pemberitahuan Klasifikasi Bahaya yang baru dan mengubah Pelabelan,
Lembar Data Keselamatan, Pengemasan, Pembuangan, Kontrol Properti Berbahaya serta Pengimpor dan
Produsen Pemberitahuan.

https://www.epa.govt.nz/publicconsultations/openconsultations/GHSImplementation-Consultation-2/

11

Rulebook on metrological
requirements for measuring
instruments for testing safety
measures in electrical
engineering
G/TBT/N/MNE/16

Montenegro

Rulebook ini menetapkan persyaratan metrologi yang berkaitan dengan instrumen pengukuran untuk
Tidak terdapat nilai ekspor terkait produk elektrik ke Montenegro
menguji langkah-langkah keselamatan dengan cara teknik elektrik dalam memeriksa properti metrologi
dan operasi dari instrumen pengukuran dengan persyaratan yang ditentukan dan prosedur penandaan

https://members.wto.org/crnattac
hments/2020/TBT/MNE/20_3716
_00_x.pdf

12

PROYECTO de Norma Oficial
Mexicana PROY-NOM-239-SE2020 Chile yahualica
(Capsicum annuum L.)Especificaciones y métodos de
prueba.
G/TBT/N/MEX/466

Mexico

Spesifikasi proses produksi, metode pengujian informasi komersial, dan prosedur untuk mengevaluasi
Tidak terdapat nilai ekspor terkait produk Capsicum annum (Cabai) ke
kesesuaian yang Yahualica cabai harus temui dalam keadaan segar dan kering yang dipasarkan di
Mexico
wilayah nasional. Area geografis untuk Denominasi Asal "Yahualica" adalah area yang dimaksud dengan
Deklarasi Umum Perlindungan Denominasi Asal yang dikeluarkan oleh Institut Properti Industri Meksiko.

https://www.dof.gob.mx/nota_det
alle.php?codigo=5594610&fecha
=08/06/2020
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Deskripsi Regulasi Teknis
Departemen Energi AS ("DOE") memulai kajian penilaian awal untuk menentukan apakah ada standar
baru atau yang diubah akan memenuhi persyaratan yang relevan dari EPCA untuk standar konservasi
energi yang baru atau diamandemen untuk katup semprot prerinse komersial ("CPSVs"). Secara khusus
melalui permintaan informasi ini ("RFI") DOE mencari data dan informasi yang dapat memungkinkan
lembaga untuk menentukan apakah DOE harus mengusulkan penentuan "tidak ada standar baru"
karena standar yang lebih ketat: Tidak akan menghasilkan penghematan energi yang signifikan. tidak
layak secara teknologi tidak dibenarkan secara ekonomi atau kombinasi apa pun dari yang disebutkan
sebelumnya. DOE juga menerima 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 mengenai kajian penilaian awal ini. Komentar dan informasi tertulis
diminta dan akan diterima pada atau sebelum 10 Juli 2020.
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13

Energy Conservation
Program: Energy
Conservation Standards for
Commercial Prerinse Spray
Valves
G/TBT/N/USA/1009/Add.5

14

Amendments to the
notification of waste items
with limited imports to
promote domestic waste
recycling
G/TBT/N/KOR/899

Korea Republic of Korea berusaha untuk melarang impor limbah plastik (PET / PE / PP / PS) untuk mempromosikan daur
ulang limbah domestik. Karena penurunan harga minyak dan dampak dari Corona 19 karena jumlah
plastik limbah yang terakumulasi di Korea meningkat dan ketidakstabilan pasar daur ulang meningkat,
kami bermaksud membatasi impor limbah plastik dari beberapa bahan dengan sejumlah besar limbah
yang terakumulasi. untuk mempromosikan daur ulang plastik limbah di Korea.

https://members.wto.org/crnattac
hments/2020/TBT/KOR/20_3582
_00_x.pdf

15

Proposed Revision of the
“Enforcement Rule of the Act
on Labelling and Advertising
of Foods”
G/TBT/N/KOR/900

Korea Republic of Amandemen yang diusulkan adalah untuk: 1. memperluas pelabelan nutrisi ke produk-produk olahan
kue sakarida dll. Yang: - mengandung gula / natrium yang relatif tinggi atau - sering dikonsumsi oleh
orang Korea atau - diminta diberi label fakta gizi oleh konsumen Korea. 2. termasuk label makanan atau
iklan klaim kesehatan untuk subjek dewan peninjauan sukarela menambahkan makanan yang diduga
sebagai senyawa fungsional untuk mengingat kategori memperkuat sanksi administrasi untuk label
klaim kesehatan atau iklan makanan.

https://members.wto.org/crnattac
hments/2020/TBT/KOR/20_3617
_00_x.pdf

https://www.govinfo.gov/content/
pkg/FR-2020-06-10/html/202012438.htm
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16

Ordinance No. 102 26 May
2020 (Portaria MAPA nº 102
de 26 de maio de 2020)
published by the Brazilian
Official Gazette No. 100 on
27 May 2020
G/TBT/N/BRA/1022

Brazil

Notifikasi ini menginformasikan tentang konsultasi publik untuk The notified Ordinance No. 102, yang
dibuka selama 90-hari. Pihak terkait dapat memberikan masukan untuk konsep proposal dari Joint
Technical Regulation of the Ministry of Agriculture Livestock and Food Supply (MAPA) the Brazilian
Institute of Environment and Renewable Natural Resources) (Ibama) and the Brazilian Health Regulatory
Agency (Anvisa), tantang prosedur registrasi phytochemicals yang dikategorikan sebagai pestisida dan
produk terkait lainnya.

http://www.in.gov.br/web/dou//portaria-n-102-de-26-de-maiode-2020-258704381

17

Announcement for
Mandatory Requirement for
Water Efficiency Labelling
Products of water equipment
sanitary ware or other
equipment
G/TBT/N/TPKM/416

Chinese Taipei

Notifikasi ini menginformasikan tentang usulan untuk mempromosikan alat penghemat penggunaan air
yang diinisiasi oleh the Water Resource Agency. Organisasi ini mengusulkan untuk menetapkan flush
urinals sebagai salah satu produk yang harus memiliki label efesiensi Air. Hal ini sejalan dengan the
Water Supply Act yang diamandemen pada 4 Mei 2016, khusunya pada pasal 95-1 yang
mempersyaratkan flush urinals yang dijual di pasar domestik untuk memiliki lisensi penggunaan label
efisiensi air. sesuai dengan the Regulations for the Management of the Water Efficiency Label. Bagi pihak
yang melanggar akan dikenakan sanksi berupa denda senilai NTD 40 000 hingga NTD 200 000 dan
diperintahkan untuk memperbaiki sistemnya dalam jangka waktu yang terbatas. Bagi mereka yang gagal
memperbaikinya dalam waktu yang ditetapkan maka dapat dihukum sesuai pelanggarannya.

https://members.wto.org/crnattac
hments/2020/TBT/TPKM/20_371
4_00_e.pdf

18

RTCR 425:2008,
Reglamento Técnico para
Llantas Neumáticas (Costa
Rican Technical Regulation
(RTCR)
No. 425:2008 on pneumatic
tyres)
G/TBT/N/CRI/136/Add.5

Costa Rica

Notifikasi ini menginformasikan tentang adendum untuk Peraturan Teknis Ban Pneumatik Pemerintah
Republik Kosta Rika. Peraturan ini menetapkan persyaratan teknis dan pelabelan ban pneumatik untuk
penggunaan kendaraan, untuk mencegah dan meminimalkan risiko terhadap keselamatan manusia,
selain mencegah praktik yang dapat menyesatkan atau menipu konsumen. Notifikasi Adendum
menginformasikan keselarasan substansi teknis peraturan dengan dokumen berikut:
1. UNECE R30 (Peraturan No. 30 Uniform Provisions Concerning the Approval of Pneumatic Tyres for
Motor Vehicles and Their Trailers)
2. UNECE R54 (Peraturan No. 54. Rev 3. Uniform provisions concerning the approval of pneumatic tyres
for commercial vehicles and their trailers ,
3. RTCR 486: 2016 Peraturan Teknis untuk Ban Pneumatik, Keputusan Eksekutif No. 41485-MEIC " untuk
ban Tipe II, Tipe III dan TYPE IV,

https://members.wto.org/crnattac
hments/2020/TBT/CRI/20_3636_
00_s.pdf
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THE UAE CONTROL SYSTEM
FOR OUTDOOR LIGHTING
PRODUCTS G/TBT/N/ARE/475

United Arab
Emirates

20

Resolusi RDC No 379 Tanggal
30 April 2020
G/TBT/N/BRA/993/Add.2

21
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Notifikasi ini menetapkan persyaratan tentang perangkat pencahayaan dengan atau tanpa sistem
kendali terintegrasi. Persyaratan dimaksud juga berlaku untuk sumber pencahayaan yang termasuk
dalam produk tertentu yang dipasarkan. Adapun pengecualian pemenuhan persyaratan ditujukan untuk
produk - produk yang tertera pada lampiran 2.

https://members.wto.org/crnattac
hments/2020/TBT/ARE/20_3618
_00_e.pdf

Brazil

Resolusi - nomor RDC 356 23 Maret 2020 - yang sebelumnya diberitahukan melalui G/TBT/N/BRA/993 - Notifikasi terkait Pandemi Covid-19
yang menetapkan kriteria dan prosedur luar biasa untuk impor manufaktur dan akuisisi perangkat medis
yang diidentifikasi sebagai sangat diperlukan untuk penggunaan dalam layanan kesehatan karena
darurat kesehatan masyarakat internasional yang terkait dengan SARS-CoV-2 diubah oleh Resolusi nomor RDC 379 30 April 2020.

https://docs.wto.org/imrd/directdo
c.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN
20/BRA993A2.DOCX

Pencabutan Ordinance No. 79
tanggal 4 Maret 2020
G/TBT/N/BRA/978/Add.1

Brazil

Adendum ini bertujuan untuk menginformasikan bahwa Ordinance No. 111 tanggal 27 Maret 2020
Notifikasi terkait Pandemi Covid-19
(Portaria nº 111 de 27 de março de 2020) dengan ini mencabut Ordinance No. 79 tanggal 4 Maret 2020
(G/TBT/N/BRA/978) dan menyetujui kondisi luar biasa untuk pelaksanaan kegiatan penilaian kesesuaian
di negara-negara yang terkena epidemi virus coronavirus (COVID-19) yang dikeluarkan oleh Institut
Nasional Kualitas dan Teknologi Metrologi (INMETRO) . Regulasi ini mulai berlaku pada tanggal tanggal
publikasi dalam Lembaran Resmi Brasil.

https://docs.wto.org/imrd/directdo
c.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN
20/BRA978A1.DOCX

22

Resolution – RDC number 378
28 April 2020
G/TBT/N/BRA/1017

Brazil

Resolusi ini secara khusus dan sementara menetapkan persyaratan teknis untuk pemasaran impor dan
donasi alat kesehatan ventilator paru, tanda-tanda vital, pompa infus set mesin oksimetri dan
penggunaan capnographs yang sangat diperlukan untuk unit perawatan intensif sebagai akibat darurat
kesehatan masyarakat internasional terkait dengan Covid-19.

Notifikasi terkait Pandemi Covid-19

https://docs.wto.org/imrd/directdo
c.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN
20/BRA1017.DOCX
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Resolution – RDC number 382
12 May 2020
G/TBT/N/BRA/1018

Brazil

Resolusi ini menetapkan kriteria dan prosedur khusus dan sementara untuk penanganan petisi otorisasi Notifikasi terkait Pandemi Covid-19
paska-pasar untuk formula nutrisi enteral dan formula bayi karena darurat kesehatan masyarakat
internasional terkait dengan SARS-CoV-2.

https://docs.wto.org/imrd/directdo
c.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN
20/BRA1018.DOCX
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Resolution – RDC number 375
17 April 2020
G/TBT/N/BRA/1021

Brazil

Resolusi ini secara khusus dan sementara menetapkan prosedur pengiriman untuk studi klinis yang
Notifikasi terkait Pandemi Covid-19
diperlukan untuk memvalidasi perangkat medis Kelas III dan IV yang diidentifikasi sebagai penting untuk
layanan kesehatan karena keadaan darurat kesehatan masyarakat internasional terkait dengan SARSCoV-2.

https://docs.wto.org/imrd/directdo
c.asp?DDFDocuments/t/G/TBTN
20/BRA1021.DOCX

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

