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1 Proyecto de Segunda Revisión 

del Reglamento Técnico 

Ecuatoriano PRTE INEN 030 

(2R) "Tubos y Accesorios 

Plásticos de Poli (Cloruro de 

Vinilo) (PVC), Polietileno (PE), 

Polipropileno (PP) y Poliéster 

Reforzado Con Fibra de Vidrio 

(PRFV o GRP)" 

G/TBT/N/ECU/363/Rev.1/Add.1

Ekuador Berdasarkan keputusan AOTC 82 dari Komunitas Andes CAN, diinformasikan bahwa 

masa pemberian komentar untuk rancangan peraturan teknis PRTE  INEN 030 (2R) 

tentang "Tabung dan Alat Kelengkapan Plastik" yang diinformasikan pada tanggal 28 

Oktober 2019 melalui dokumen G/TBT/N/ECU/363.Rev.1 akan berakhir pada tanggal 

27 Desember 2019

Nilai perdagangan antara Indonesia dengan Ekuador sempat 

menurun drasti pada tahun 2017 namun mulai meningkat kembali 

pada tahun 2018 meskipun dengan nilai yang tidak signifikan. 

Pelaku usaha dapat memerhatikan regulasi ini untuk memenuhi 

persyaratan impor negara tujuan

http://tbtims.wto.org/en

2 Proyecto de Cuarta Revisión 

del Reglamento Técnico 

Ecuatoriano PRTE INEN 021 

(4R) "Cables y Conductores 

Aislados Para Uso Eléctrico" 

G/TBT/N/ECU/357/Rev.1/Add.1

Ecuador Komunitas Andes CAN, Ekuador menginformasikan bahwa rancangan regulasi teknis 

PRTE INEN 021 (4R) "Kabel dan Kawat yang Diisolasi untuk Penggunaan Listrik" 

yang telah dinotifikasi pada G/TBT/N/ECU/357/Rev.1 tanggal 28 Oktober akan ditutup 

masa pemberian komentarnya pada tanggal 27 Desember 2019. 

Nilai perdagangan antara Indonesia dengan Ekuador pada HS Code 

85 menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan. Pelaku 

usaha diharapkan dapat memerhatikan peraturan impor di negara 

tujuan untuk HS code ini untuk memastikan pemenuhan terhadap 

persyaratan impor. 

http://tbtims.wto.org/en
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http://tbtims.wto.org/en
http://tbtims.wto.org/en
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3 Proyecto de Tercera Revisión 

del RTE INEN 033 (3R) 

"Baldosas Cerámicas

G/TBT/N/ECU/372/Rev.1/Add.1

Ecuador Diinformasikan bahwa masa pemberian komentar untuk rancangan regulasi teknis 

PRTE INEN 033 (3R) yang telah dinotifikasikan pada tanggal 28 Oktober 2019 melalui 

Dokumen G/TBT/N/ECU/372/Rev.1 akan ditutup pada tanggal 27 Desember 2019.

Meskipun kecil, terdapat tren nilai perdagangan meningkat untuk 

HS Code 69 

http://tbtims.wto.org/en

4 Proyecto de Segunda Revisión 

del Reglamento Técnico 

Ecuatoriano PRTE INEN 061 

(2R) "Pinturas" 

G/TBT/N/ECU/378/Rev.1/Add.1

Ecuador Diinformasikan bahwa masa pemberian komentar untuk rancangan regulasi teknis 

PRTE INEN 061 (2R) yang telah dinotifikasikan pada tanggal 28 Oktober 2019 melalui 

Dokumen G/TBT/N/ECU/378/Rev.1 akan ditutup pada tanggal 27 Desember 2019.

Nilai ekspor untuk HS code 32 cukup signifikan, namun mengalami 

penurunan pada tahun 2018. Pelaku usaha perlu memperhatikan 

persyaratan di negara tujuan ekspor untuk HS code ini.

http://tbtims.wto.org/en

http://tbtims.wto.org/en
http://tbtims.wto.org/en
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5 Proyecto de Primera Revisión 

del RTE INEN 084 (1R) "Vidrios 

de seguridad para vehículos 

automotores"

G/TBT/N/ECU/397/Rev.1/Add.1

Ecuador Berdasarkan Keputusan Keputusan AOTC 827 diinformasikan bahwa masa 

pemberian komentar untuk rancangan regulasi teknis PRTE INEN 084 (1R) "Kaca 

pengaman untuk kendaraan bermotor" yang telah dinotifikasikan pada tanggal 28 

Oktober 2019 melalui dokumen G/TBT/N/ECU/397/Rev.1 akan berakhir pada tanggal 

27 Desember 2019

Nilai perdagangan, khususnya untuk HS Code 87 sangat signifikan 

dan merupakan nilai ekspor tertinggi dari seluruh produk yang 

diekspor ke Ekuador. Pelaku Usaha perlu memerhatikan pemenuhan 

terhadap persyaratan teknis ini untuk memastikan produk tetap 

dapat diterima di negara tujuan ekspor.

http://tbtims.wto.org/en

6 Proyecto de Primera Revisión 

del RTE INEN 095 (1R) 

"Ascensores, escaleras 

mecánicas y andenes móviles" 

G/TBT/N/ECU/414/Rev.1/Add.1

Ecuador Dengan ini diinformasikan bahwa masa pemberian komentar untuk rancangan 

regulasi teknis PRTE INEN 095 ( 1R) "Lifts, Eskalator Mekanik, dan mobile anden" 

yang telah dinotifikasikan pada tanggal 28 Oktober 2019 melalui dokumen 

G/TBT/N/ECU/414/Rev.1 akan berakhir pada tanggal 27 Desember 2019

Nilai perdagangan untuk HS Code 84 menunjukkan nilai yang terus 

meningkat sebagaimana terlihat pada tabel berikut

http://tbtims.wto.org/en

http://tbtims.wto.org/en
http://tbtims.wto.org/en
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7 Proyecto de Segunda Revisión 

del Reglamento Técnico 

Ecuatoriano RTE INEN 115 

(2R) "Baterías de plomo ácido 

para vehículos automotores"

G/TBT/N/ECU/404/Rev.1/Add.1

Ecuador Dengan ini diinformasikan bahwa masa pemberian komentar untuk rancangan 

regulasi teknis PRTE INEN 115 ( 2R) "Baterai asam plomo untuk kendaraan 

bermotor" yang telah dinotifikasikan pada tanggal 28 Oktober 2019 melalui dokumen 

G/TBT/N/ECU/404/Rev.1 akan berakhir pada tanggal 27 Desember 2019

Nilai perdagangan untuk HS Code 85 menunjukkan nilai yang 

menurun sebagaimana terlihat pada tabel berikut

http://tbtims.wto.org/en

8 Proyecto de Quinta Revisión 

del RTE INEN 034 (5R) 

"Elementos mínimos de 

seguridad en vehículos 

automotores"

G/TBT/N/ECU/373/Rev.1/Add.1

Ecuador Dengan ini diinformasikan bahwa masa pemberian komentar untuk rancangan 

regulasi teknisPRTE INEN 034 ( 5R) "Persyaratan Keamanan Minimal Pada 

Kendaraan Bermotor" yang telah dinotifikasikan pada tanggal 28 Oktober 2019 

melalui dokumen G/TBT/N/ECU/373/Rev.1 akan berakhir pada tanggal 27 Desember 

2019

Nilai ekspor untuk HS code 8732 cukup signifikan dan mengalami 

peningkatan pada tahun 2018. Pelaku usaha perlu memperhatikan 

persyaratan di negara tujuan ekspor untuk HS code ini.

http://tbtims.wto.org/en

http://tbtims.wto.org/en
http://tbtims.wto.org/en
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9 Proyecto de Segunda Revisión 

del Reglamento Técnico 

Ecuatoriano RTE INEN 152 

(2R) "Rendimiento térmico de 

sistemas solares prefabricados 

y colectores solares" 

G/TBT/N/ECU/441/Rev.1/Add.1

Ecuador Dengan ini diinformasikan bahwa masa pemberian komentar untuk rancangan 

regulasi teknis PRTE INEN 152 (2R) "hasil termal dari sistem surya prefabrikasi dan 

kolektor surya" yang telah dinotifikasikan pada tanggal 29 Oktober 2019 melalui 

Dokumen G/TBT/N/ECU/441/Rev.1 akan ditutup pada tanggal 28 Desember 2019

Nilai ekspor untuk produk dengan HS Code 84 menunjukkan tren 

yang terus meningkat sebagaiman terlihat dalam tabel berikut. 

Pelaku usaha perlu memerhatikan regulasi di negara tujuan untuk 

pemenuhan persyaratan impor. 

http://tbtims.wto.org/en

10 Proyecto de Primera Revisión 

del Reglamento Técnico 

Ecuatoriano PRTE INEN 010 

(1R) "Vajillas cerámicas 

destinadas a estar en contacto 

con alimentos"

G/TBT/N/ECU/348/Rev.1/Add.1

Ecuador Dengan ini diinformasikan bahwa masa pemberian komentar untuk rancangan 

regulasi teknis PRTE INEN 010 (3R) "Piring keramik yang bersentuhan dengan 

makanan" yang telah dinotifikasikan pada tanggal 30 Oktober 2019 melalui Dokumen 

G/TBT/N/ECU/348/Rev.1 akan ditutup pada tanggal  29Desember 2019

Nilai perdagangan untuk HS code produk ini tidak signifikan dan 

terus menunjukkan tren menurun sebagaimana terlihat dalam tabel 

berikut:

http://tbtims.wto.org/en

http://tbtims.wto.org/en
http://tbtims.wto.org/en
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11 Proyecto de Primera Revisión 

del Reglamento Técnico 

Ecuatoriano PRTE INEN 236 

(1R) "Cables de potencia 

aislados

G/TBT/N/ECU/458/Rev.1/Add.1

Ecuador Dengan ini diinformasikan bahwa masa pemberian komentar untuk rancangan 

regulasi teknis PRTE INEN 236 (1R) "kabel daya terisolasi" yang telah dinotifikasikan 

pada tanggal 30 Oktober 2019 melalui Dokumen G/TBT/N/ECU/458/Rev.1 akan 

ditutup pada tanggal  29 Desember 2019

Nilai perdagangan untuk produk dengan HS Code 8544 meskipun 

menunjukkan tren meningkat namun secara drastis namun jumlah 

masih belum signifikan. 

http://tbtims.wto.org/en

12 Proyecto de Primera Revisión 

del Reglamento Técnico 

Ecuatoriano PRTE INEN 117 

(1R) "Eficiencia energética en 

televisiones"

G/TBT/N/ECU/406/Rev.1/Add.1

Ecuador Dengan ini diinformasikan bahwa masa pemberian komentar untuk rancangan 

regulasi teknis PRTE INEN 117 (1R) “Efisiensi energi di televisi. Metode pelaporan, 

pengujian, dan pelabelan konsumsi energi ” yang telah dinotifikasikan pada tanggal 

30 Oktober 2019 melalui Dokumen G/TBT/N/ECU/406/Rev.1 akan ditutup pada 

tanggal  29 Desember 2019

Nilai perdagangan untuk HS code menurun drastis pada tahun 2017 

dan 2018 sebagaimana terlihat pada tabel berikut. Pelaku usaha 

perlu memperhatikan regulasi yang diberlakukan di negara tujuan 

ekspor untuk memastikan keberterimaan produk. 

http://tbtims.wto.org/en

http://tbtims.wto.org/en
http://tbtims.wto.org/en
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13 Proyecto de Primera Revisión 

del RTE INEN 103 (1R) 

"Productos de confitería" 

G/TBT/N/ECU/402/Rev.1/Add.1

Ecuador Dengan ini diinformasikan bahwa masa pemberian komentar untuk rancangan 

regulasi teknisPRTE INEN 103 (1R) "Produk gula-gula" yang telah dinotifikasikan 

pada tanggal 30 Oktober 2019 melalui Dokumen G/TBT/N/ECU/402/Rev.1 akan 

ditutup pada tanggal  29 Desember 2019

Nilai perdagangan untuk HS Code 1704 tidak signifikan dan kembali 

menunjukkan tren penurunan sebagaimana terlihat dalam table 

bierkut:

http://tbtims.wto.org/en

14 Proyecto de Primera Revisión 

del Reglamento Técnico 

Ecuatoriano PRTE INEN 082 

(1R) "Salsas, aderezos y 

vinagres"

G/TBT/N/ECU/391/Rev.1/Add.1

Ecuador Dengan ini diinformasikan bahwa masa pemberian komentar untuk rancangan 

regulasi teknis PRTE INEN 082 (1R) "Salsas dan alat peraga" yang telah 

dinotifikasikan pada tanggal 30 Oktober 2019 melalui Dokumen 

G/TBT/N/ECU/391/Rev.1 akan ditutup pada tanggal  29 Desember 2019

Tidak terdapat nilai perdagangan untuk produk dengan HS Code 

2103 dan HS Code 2209

http://tbtims.wto.org/en

15 Proyecto de Segunda Revisión 

del Reglamento Técnico 

Ecuatoriano PRTE INEN 080 

(2R) "Etiquetado de Calzado"

G/TBT/N/ECU/386/Rev.1/Add.1

Ecuador Dengan ini diinformasikan bahwa masa pemberian komentar untuk rancangan 

regulasi teknisPRTE INEN 080 (2R) "label Calzado" yang telah dinotifikasikan pada 

tanggal 30 Oktober 2019 melalui Dokumen G/TBT/N/ECU/386/Rev.1 akan ditutup 

pada tanggal  29 Desember 2019

Nilai perdagangan untuk HS code 64 cukup signifikan dan terus 

menunjukkan tren meningkat

http://tbtims.wto.org/en

http://tbtims.wto.org/en
http://tbtims.wto.org/en
http://tbtims.wto.org/en
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16 Proyecto de Segunda Revisión 

del Reglamento Técnico 

Ecuatoriano PRTE INEN 046 

(2R) "Requisitos de seguridad 

para bicicletas" 

G/TBT/N/ECU/377/Rev.1/Add.1

Ecuador Dengan ini diinformasikan bahwa masa pemberian komentar untuk rancangan 

regulasi teknis PRTE INEN 046 (2R) "Persyaratan keselamatan untuk sepeda" yang 

telah dinotifikasikan pada tanggal 30 Oktober 2019 melalui Dokumen 

G/TBT/N/ECU/377/Rev.1 akan ditutup pada tanggal  29 Desember 2019

Nilai ekspor untuk produk dengan HS Code 87 menunjukkan tren 

yang terus meningkat sebagaiman terlihat dalam tabel berikut. 

Pelaku usaha perlu memerhatikan regulasi di negara tujuan untuk 

pemenuhan persyaratan impor. 

http://tbtims.wto.org/en

17 Proyecto de Segunda Revisión 

del Reglamento Técnico 

Ecuatoriano PRTE INEN 031 

(2R) "Líquido de frenos para 

sistemas hidráulicos" 

G/TBT/N/ECU/398/Rev.1/Add.1

Ecuador Dengan ini diinformasikan bahwa masa pemberian komentar untuk rancangan 

regulasi teknis PRTE INEN 031 (2R) "Cairan rem hidrolik" yang telah dinotifikasikan 

pada tanggal 30 Oktober 2019 melalui Dokumen G/TBT/N/ECU/398/Rev.1 akan 

ditutup pada tanggal  29 Desember 2019

Meskipun kecil, terdapat tren nilai perdagangan meningkat untuk 

HS Code 38 sebagaimana tabel berikut 

http://tbtims.wto.org/en

http://tbtims.wto.org/en
http://tbtims.wto.org/en
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18 Aluminium Foil (Quality Control) 

Order, 2019 

G/TBT/N/IND/76/Rev.1

India Aluminium Foil (Quality Control) Order, 2019 Nilai ekspor untuk produk aluminium foil dengan HS code 7607 

terbilang cukup signifikan dan menunjukkan tren meningkat cukup 

tinggi sebagaimana tampak pada tabel berikut. Pelaku usaha perlu 

memperhatikan regulasi dari Pemerintah India ini untuk 

memastikan keberterimaan produk aluminium foil dari Indonesia di 

pasar India.

https://members.wto.org/crnattachments

/2019/TBT/IND/19_6736_00_e.pdf

19 SI 23 part 3 - Wooden door 

sets and/or laminated door 

sets: Hinged laminated doors 

G/TBT/N/ISR/1094

Israel Amandemen kedua untuk Mandatory Standard SI 23 bagian 3, berurusan dengan 

pintu laminasi berengsel. Amandemen ini mengubah yang berikut: Menambahkan 

definisi baru untuk deviasi maksimal, deviasi menengah, dan deviasi abnormal; 

Mengubah beberapa persyaratan untuk material yang ditentukan dalam sub bagian 

2.1. 3-2.1.8; Mengganti spesifikasi untuk struktur pintu biasa (tipe 1.4.3.1) yang 

diuraikan dalam sub-bagian 2.2.2.1; Mengubah penyimpangan yang diijinkan yang 

dijelaskan pada sub-bagian 2.3.1; Mengganti ketahanan kondisi kelembaban yang 

berbeda dari keduanya sisi pintu yang dijelaskan dalam sub-bagian 3.2.6 (Tabel 2); 

Mengganti Gambar 3.

https://members.wto.org/crnattachments

/2019/TBT/ISR/19_6738_00_x.pdf

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/IND/19_6736_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/IND/19_6736_00_e.pdf
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20 SI 37 part 1 - Plywood: Plain 

plywood G/TBT/N/ISR/1095

Israel Amandemen ke-7 untuk Mandatory Standard SI 37 bagian 1. Amandemen ini 

mengubah yang berikut: Menambahkan referensi baru ke paragraf 102; Mengganti 

metode pengujian untuk kekuatan lentur kayu lapis muncul di paragraf 205,4.

https://members.wto.org/crnattachments

/2019/TBT/ISR/19_6739_00_x.pdf

21 Proyecto de Primera Revisión 

del Reglamento Técnico 

Ecuatoriano PRTE INEN 089 

(1R) "Seguridad de los 

juguetes" 

G/TBT/N/ECU/408/Rev.1/Add.1

Ecuador Keselamatan mainan Perpanjangan periode penerimaan komentar pada draft 

peraturan teknis PRTE INEN 089 (1R)" "Keselamatan mainan". Sesuai dengan 

ketentuan Perjanjian tentang Hambatan Teknis untuk Perdagangan AOTC dan 

Keputusan 827 dari Komunitas Andes CAN, Ekuador dengan senang hati memberi 

tahu bahwa perpanjangan waktu diberikan untuk penerimaan pengamatan pada 

rancangan peraturan teknis PRTE INEN 089 (1R) "" Keselamatan mainan "". Diberi 

tanda tangan di bawah tanda tangan G /TBT/N/ECU/408/Rev.1 tanggal 7 November 

2019. Berdasarkan hal tersebut di atas, batas waktu untuk menerima komentar 

adalah hingga 5 Januari 2020, termasuk Kementerian Produksi, Perdagangan Luar 

Negeri, Investasi dan Memancing.

http://tbtims.wto.org/en

22 Proposal for Legal Inspection of 

Children’s Cots and Folding 

Cots for Domestic Use 

G/TBT/N/TPKM/393

Chinese Taipei Menanggapi concern yang diangkat oleh masyarakat tentang keamanan tempat tidur 

anak dan tempat tidur lipat karena insiden dalam beberapa tahun terakhir yang 

mengakibatkan cedera parah pada bayi, Biro Standar, Metrologi dan Inspeksi 

bermaksud untuk mengatur keselamatan dan kualitas tempat tidur anak-anak. dan 

tempat tidur lipat untuk keperluan rumah tangga. Prosedur penilaian kesesuaian 

adalah Inspeksi Batch Jenis-Disetujui atau Pendaftaran Sertifikasi Produk (Modul II + 

Modul III).

https://members.wto.org/crnattachments

/2019/TBT/TPKM/19_6830_00_e.pdf

http://tbtims.wto.org/en
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/TPKM/19_6830_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/TPKM/19_6830_00_e.pdf
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23 Significant New Use Rules on 

Certain Chemical Substances

G/TBT/N/USA/1396/Add.3

United States of 

America

JUDUL: Aturan Penggunaan Baru yang Signifikan tentang Zat Kimia Tertentu (18-1) 

BADAN: TINDAKAN Badan Perlindungan Lingkungan (EPA) AKSI: Aturan Final 

RINGKASAN: EPA mengeluarkan aturan penggunaan baru yang signifikan (SNUR) di 

bawah Toxic Substances Control Act (TSCA) untuk 22 zat kimia yang merupakan 

subjek pemberitahuan premanufaktur (PMN) .Bahan kimia tersebut tunduk pada 

Pesanan yang dikeluarkan oleh EPA berdasarkan TSCA. Tindakan ini mengharuskan 

orang yang berniat untuk membuat (didefinisikan oleh undang-undang untuk 

memasukkan impor) atau memproses zat kimia ini. untuk aktivitas yang ditetapkan 

sebagai penggunaan baru yang signifikan oleh aturan ini untuk memberi tahu EPA 

setidaknya 90 hari sebelum memulai aktivitas itu. Orang tidak boleh memulai 

pembuatan atau pemrosesan untuk penggunaan baru yang signifikan sampai EPA 

telah melakukan peninjauan pemberitahuan, membuat penentuan yang tepat atas 

pemberitahuan tersebut, dan telah mengambil tindakan seperti yang diminta oleh 

tekad itu.

https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-

2019-11-25/html/2019-24946.htm

24 Resolution – RDC number 316, 

October 17th, 2019

G/TBT/N/BRA/931/Add.1

Brazil Persyaratan teknis sanitasi untuk air desalinasi, air minum dan kemasan. Resolusi - 

RDC 316, 17 Oktober 2019 - yang sebelumnya diberitahukan melalui G / TBT / N / 

BRA / 931– yang menetapkan persyaratan teknis sanitasi untuk air desalinasi, air 

minum dan air kemasan, telah diperbaiki.

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/vis

ualiza/index.jsp?jornal=515&pagina=148&

data=01/11/2019

25 Draft Resolution No. 311, 15 

February 2017 

G/TBT/N/BRA/707/Add.3

Brazil Implantasi Sistem Kontrol Obat Nasional (NMCS) dan mekanisme serta prosedur 

untuk melacak dan melacak obat. Resolusi - RDC 157, 11 Mei 2017 - yang 

sebelumnya diberitahukan melalui G / TBT / N / BRA / 707 / Add.1 - yang 

menetapkan implantasi Sistem Kontrol Obat Nasional (NMCS) dan mekanisme serta 

prosedur untuk melacak dan melacak obat, di samping tindakan lain, diubah oleh 

Resolusi - RDC 319, 12 November 2019.

http://portal.anvisa.gov.br/documents/10

181/2724161/RDC_319_2019_.pdf/39d646

9e-1111-438b-9ebb-d0d9eae5cb55

https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2019-11-25/html/2019-24946.htm
https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2019-11-25/html/2019-24946.htm
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26 Regulation for the industrial 

and sanitary inspection of 

animal products (RIISPOA), 

Decree 9.013, 29 March, 2017 

G/TBT/N/BRA/747/Add.1

Brazil Inspeksi industri dan sanitasi produk hewani (RIISPOA). Dekrit 10.130 yang 

diberitahukan, 25 November 2019, diterbitkan pada tanggal 26 November 2019 pada 

Lembaran Resmi 228, bertujuan untuk mengubah Dekrit 9.013, 29 Maret 2017, yang 

mengimplementasikan peraturan untuk inspeksi industri dan sanitasi produk hewan 

(RIISPOA).

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/vis

ualiza/index.jsp?data=26/11/2019&jornal=

515&pagina=6


