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1 Severe Lung Disease 

Associated with Vaping 

Products G/TBT/N/USA/1551

United States of 

America

Adopsi Peraturan Darurat - Mengatasi Deklarasi Gubernur tentang Kerusakan Darurat 

bagi Kesehatan Masyarakat karena penyakit paru-paru yang parah terkait dengan 

penggunaan e-rokok dan produk vaping di Persemakmuran; melarang penjualan 

produk vaping di Persemakmuran dan memberikan wewenang untuk terapi pengganti 

nikotin.

Saat ini, nilai ekspor produk tembakau dan penggantinya telah 

menunjukkan tren menurun. Pelaku usaha perlu memperhatikan 

regulasi ini jika dinilai berpotensi untuk mengurangi nilai 

perdagangan

https://members.wto.org/crnattachments

/2019/TBT/USA/19_6632_00_e.pdf

2 Phthalic Anhydride (Quality 

Control) Order, 2019 

G/TBT/N/IND/116

India Peraturan ini berupaya untuk memastikan kesesuaian dengan standar Phthalic 

Anhydride yang tercantum dalam daftar dengan Standar India yang ditentukan.
Nilai ekspor poduk Phthalic Anhydride ke India meskipun 

meningkat drastis pada tahun 2017 namun memengalami 

penurunan pada tahun 2018.

https://members.wto.org/crnattachments

/2019/TBT/IND/19_6647_00_e.pdf
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3 Textiles-High Density 

Polyethylene and 

Polypropylene woven sacks for 

packaging or filling (quality 

control) Order, 2019 

G/TBT/N/IND/117

India Peraturan ini bertujuan untuk memastikan kesesuaian dengan standar karung tenun 

High Density Polyethylene (HDPE) dan Polypropylene (PP) untuk pengemasan / 

pengisian yang tercantum dalam daftar Standar India yang ditentukan

Nilai ekspor untuk produk HS 3923 menunjukkan tren peningkatan 

yang cukup drasti pada tahun 2018 setelah sebelumnya stabil di 

tahun 2016 dan 2017

https://members.wto.org/crnattachments

/2019/TBT/IND/19_6648_00_e.pdf

4 Draft resolution (Consulta 

Pública) number 453, 

December 28th 2017. 28 

pages, Portuguese. 

Republished on D.O.U, 2 

January 2018, page 74

G/TBT/N/BRA/780/Add.1

Brazil Rancangan Resolusi 453, 28 Desember 2017 - yang sebelumnya dinotifikasi melalui 

G / TBT / N / BRA / 780 - yang menetapkan kriteria untuk melaksanakan Studi 

Stabilitas dari input farmasi aktif (IFA), dan baru, generik, serupa, dinamikisasi, 

pemberitahuan spesifik, disederhanakan, obat-obatan herbal dan radiofarmasi, selain 

biologis, dan membuat pengaturan lain, diadopsi sebagai Resolusi 318, 6 November 

2019.

Tidak terdapat nilai ekspor produk farmasi pada tahun 2018 http://portal.anvisa.gov.br/documents/10

181/3898778/RDC_318_2019_.pdf/720148

94-122d-433e-97b0-2c48bfb4ab54

5 Technical Regulation No. 47, 

30 August 2018 

G/TBT/N/BRA/838/Add.1

Brazil Peraturan Teknis yang dinotifikasi pada regulasi no 60, 19 November 2019, yang 

diterbitkan pada tanggal 20 November 2019 bertujuan untuk mengubah Peraturan 

Teknis No. 47, 30 Agustus 2018, yang menetapkan standar resmi, identitas, kualitas, 

pengambilan sampel, presentasi, penandaan dan pelabelan, sebagai klasifikasi gula

Nilai perdagangan untuk HS 17 meskipun semat naik drastis di 

tahun 2017 namun kembali menurun di tahun 2018.

http://www.in.gov.br/web/dou/-

/instrucao-normativa-n-60-de-19-de-

novembro-de-2019-228633743
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6 Significant New Use Rules on 

Certain Chemical Substances

G/TBT/N/USA/1393/Add.3/Corr

.1

United States of 

America

EPA mengeluarkan aturan final dalam Daftar Federal tanggal 18 September 2019 

untuk 19 zat kimia yang menjadi subjek pemberitahuan premanufaktur (PMN). Untuk 

bahan kimia yang menjadi subjek PMN P-17-170, EPA membuat beberapa kesalahan 

saat memasukkan persyaratan komunikasi bahaya. Referensi tertentu tidak konsisten 

dengan bahaya yang diidentifikasi untuk bahan kimia ini oleh EPA. Dokumen ini 

dikeluarkan untuk memperbaiki kesalahan ini.

Berikut adalah nilai ekspor prduk kimia (HS 28, 29, 38) ke AS. Pelaku 

usaha perlu memperhatikan regulasi ini untuk dapat memenuhi 

persyaratan di AS.

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

2019-11-19/html/2019-24945.htm

7 G/TBT/N/VNM/116/Add.1 Viet Nam 1. Mengubah peraturan tentang memastikan keselamatan teknis dan perlindungan 

lingkungan untuk mobil impor yang tidak digunakan yang ditentukan dalam Pasal 6 

Keputusan 116/2017 / NĐ-CP dari Pemerintah tentang persyaratan untuk pembuatan, 

perakitan dan impor mobil dan perdagangan dalam garansi mobil dan layanan 

pemeliharaan sebagai berikut : 

"- Kualitas mobil impor yang tidak terpakai dikelola dengan metode berikut: 

+ Untuk mobil impor yang diproduksi oleh negara-negara di mana manajemen 

berdasarkan persetujuan jenis kendaraan diterapkan, otoritas manajemen mutu harus 

mengevaluasi jenis kendaraan berdasarkan pengujian dan inspeksi keselamatan dan 

perlindungan lingkungan dan teknis lingkungan hasil sampel yang representatif dan 

hasil evaluasi kondisi memastikan kualitas di fasilitas manufaktur; 

+ Untuk mobil impor yang diproduksi oleh negara-negara di mana manajemen dengan 

deklarasi sendiri diterapkan, otoritas manajemen mutu harus mengevaluasi tipe 

kendaraan berdasarkan keselamatan teknis dan pengujian perlindungan lingkungan 

dan hasil inspeksi sampel yang representatif dan inspeksi sampel yang diambil di 

pasar; 

- Frekuensi evaluasi tipe maksimum adalah 36 bulan. "" 

2. Kementerian Transportasi Vietnam bertanggung jawab untuk merinci dan memandu 

inspeksi keselamatan teknis dan perlindungan lingkungan untuk mobil yang 

diproduksi dan dirakit di dalam negeri dan mobil yang diimpor sesuai dengan undang-

undang yang ada mengenai produk dan kualitas barang dan Keputusan tersebut di 

atas.

Terdapat tren meningkat yang cukup signifikan untuk ekspor 

dengan HS Code 87. Pelaku usaha perlu memperhatikan regulasi ini 

untuk terus meningkatkan nilai ekspor ke negara Viet Nam

http://tbtims.wto.org/en
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8 SI 62133 part 1 - Secondary 

cells and batteries containing 

alkaline or other non-acid 

electrolytes - Safety 

requirements for portable 

sealed secondary cells, and for 

batteries made from them, for 

use in portable applications: 

Nickel systems 

G/TBT/N/ISR/1092

Israel Persyaratan standar yang saat ini ada yaitu SI 62133 bagian 1, yang berhubungan 

dengan sistem nikel sel sekunder dan baterai yang mengandung basa, harus 

dinyatakan wajib. Deklarasi ini sejalan dengan tujuan standardisasi wajib untuk 

melindungi keselamatan manusia.

Standar ini mengadopsi Standar Internasional IEC 62133-1 - Edisi 1.0: 2017-02 tanpa 

perubahan tingkat nasional dan akan mulai berlaku 6 bulan setelah publikasi dalam 

Lembaran Resmi Israel.

https://members.wto.org/crnattachments

/2019/TBT/ISR/19_6733_00_x.pdf

9 SI 62133 part 2 - Secondary 

cells and batteries containing 

alkaline or other non-acid 

electrolytes - Safety 

requirements for portable 

sealed secondary cells, and for 

batteries made from them, for 

use in portable applications: 

Lithium systems 

G/TBT/N/ISR/1093

Israel Persyaratan standar yang saat ini ada, yaitu SI 62133 bagian 2, yang berhubungan 

dengan sistem lithium sel sekunder dan baterai yang mengandung basa, harus 

dinyatakan wajib. Deklarasi ini sejalan dengan tujuan standardisasi wajib untuk 

melindungi keselamatan manusia.

Standar ini mengadopsi Standar Internasional IEC 62133-2 - Edisi 1.0: 2017-02 tanpa 

perubahan tingkat nasional dan akan mulai berlaku 6 bulan setelah publikasi dalam 

Lembaran Resmi Israel.

https://members.wto.org/crnattachments

/2019/TBT/ISR/19_6734_00_x.pdf

10 KS 317-4:2019 Carcasses and 

meat cuts— Specification Part 

4: Camel G/TBT/N/KEN/927

Kenya Standar Kenya ini menetapkan persyaratan kualitas, persyaratan keselamatan, 

pengambilan sampel, dan metode pengujian untuk karkas dan potongan unta yang 

dimaksudkan untuk konsumsi manusia. Standar ini juga menguraikan bagian utama 

dari pemotongan daging dari karkas untuk dijual.

Tidak terdapat nilai ekspor untuk produk terkait https://members.wto.org/crnattachments

/2019/TBT/KEN/19_6633_00_e.pdf

11 Specification for the storage, 

handling and transportation of 

LPG cylinders 

G/TBT/N/GUY/53

Guyana Spesifikasi ini mencakup spesifikasi Wadah, marka Silinder, Sambungan dan 

peralatan, Badan silinder, perbaikan Silinder, Kualifikasi Silinder, Penyimpanan, 

penanganan dan transportasi.

Tidak terdapat nilai ekspor untuk produk terkait http://tbtims.wto.org/en

Terdapat tren meningkat untuk nilai ekspor dengan HS Code 8506 

ke Israel. Pelaku usaha perlu memperhatikan regulasi terbaru ini 

untuk terus meningkatkan nilai ekspor
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12 SI 900 part 2.11 - Household 

and similar electrical 

appliances - Safety: Particular 

requirements for tumble dryers 

G/TBT/N/ISR/1083

Israel Persyaratan standar yang ada, SI 900 bagian 2.11, berurusan dengan pengering 

jatuh, harus dinyatakan wajib. Pernyataan ini sejalan dengan tujuan standardisasi 

wajib untuk melindungi keselamatan manusia. Standar ini mengadopsi Standar 

Internasional IEC 60335-2-11- Edisi 7.1: 2012-10 dan Amandemen 2: 2015-11.Bagian 

Ibrani standar mencakup penyimpangan nasional berikut: Mengubah referensi ke 

Standar Internasional IEC 60335-1 dan menerapkan Standar Wajib Israel SI 900 

bagian 1 (Pernyataan nasional umum) ; Mengubah referensi normatif (paragraf 2); 

Menambahkan persyaratan penandaan nasional baru dalam bahasa Ibrani yang 

dirinci dalam sub-bagian baru 7.201-7.205; Menambahkan persyaratan nasional baru 

untuk uji konsumsi energi yang dirinci dalam sub-bagian baru 10.201; Menambahkan 

nasional baru persyaratan untuk efisiensi energi dari berbagai jenis pengering yang 

dirinci dalam sub-bagian baru 10.201.1-10.202.2; Menambahkan paragraf baru 201 

yang membahas nilai pengenal dan d menerapkan Standar Wajib Israel SI 900 

bagian 1, jika berlaku; Menambahkan paragraf baru 202 yang berurusan dengan EMC 

dan menerapkan Standar Wajib Israel 900 SI bagian 1, jika berlaku; Menambahkan 

paragraf baru 203 yang berurusan dengan tingkat kebisingan dan berlaku sebagai 

gantinya Standar Wajib Israel SI 900 bagian 1, jika berlaku; Menambahkan paragraf 

baru 204 yang berhubungan dengan konsumsi daya dalam mode siaga.

Tidak terdapat nilai ekspor untuk produk terkait https://members.wto.org/crnattachments

/2019/TBT/ISR/19_6722_00_x.pdf

13 SI 900 part 2.13 - Household 

and similar electrical 

appliances - Safety: Particular 

requirements for deep fat 

fryers, frying pans and similar 

appliances G/TBT/N/ISR/1084

Israel Persyaratan standar yang ada, SI 900 bagian 2.13, berurusan dengan penggorengan 

lemak dalam, wajan penggorengan dan peralatan serupa, harus dinyatakan wajib. 

Pernyataan ini sejalan dengan tujuan standardisasi wajib untuk melindungi 

keselamatan manusia. Standar ini mengadopsi Standar Internasional IEC 60335-2-13 - 

Edisi 6.0: 2009-12 dan Amandemen 1: 2016-04. Bagian bahasa Ibrani standar 

mencakup penyimpangan nasional berikut: Mengubah referensi ke Standar 

Internasional IEC 60335-1 dan sebagai gantinya menerapkan Standar Wajib Israel SI 

900 bagian 1 (Pernyataan nasional umum); Menambahkan paragraf baru 201 yang 

membahas nilai yang dinilai dan menerapkan Standar Wajib Israel SI 900 bagian 1, 

jika berlaku; Menambahkan paragraf baru 202 yang berurusan dengan EMC dan 

menerapkan Standar Wajib Israel SI 900 bagian 1, jika berlaku ; Menambahkan 

paragraf baru 203 yang berurusan dengan tingkat kebisingan dan berlaku sebagai 

gantinya Standar Wajib Israel SI 900 bagian 1, jika berlaku

Tidak terdapat nilai ekspor untuk produk terkait https://members.wto.org/crnattachments

/2019/TBT/ISR/19_6723_00_x.pdf

14 SI 900 part 2.16 - Household 

and similar electrical 

appliances - Safety: Particular 

requirements for food waste 

disposers G/TBT/N/ISR/1085

Israel Persyaratan standar yang ada, SI 900 bagian 2.16, berurusan dengan pembuangan 

limbah makanan, harus dinyatakan wajib. Pernyataan ini sejalan dengan tujuan 

standardisasi wajib untuk melindungi keselamatan manusia. Standar ini mengadopsi 

Standar Internasional IEC 60335-2-16 - Edisi 5.1: 2008-07 dan Amandemen 2 edisi 

5.0: 2011-09.Bagian Ibrani standar mencakup penyimpangan nasional berikut: 

Mengubah referensi ke Standar Internasional IEC 60335-1 dan sebagai gantinya 

menerapkan Standar Wajib Israel SI 900 bagian 1 (Umum pernyataan nasional); 

Menambahkan paragraf baru 201 yang berurusan dengan nilai-nilai yang dinilai dan 

menerapkan Standar Wajib Israel SI 900 bagian 1, jika dapat diterapkan; paragraf 

203 berurusan dengan tingkat kebisingan dan sebaliknya berlaku Standar Wajib 

Israel SI 900 bagian 1, jika berlaku.

Tidak terdapat nilai ekspor untuk produk terkait https://members.wto.org/crnattachments

/2019/TBT/ISR/19_6724_00_x.pdf
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15 SI 900 part 2.27 - Household 

and similar electrical 

appliances - Safety: Particular 

requirements for appliances for 

skin exposure to optical 

radiation G/TBT/N/ISR/1086

Israel Persyaratan standar yang ada, SI 900 bagian 2.27, berurusan dengan peralatan listrik 

untuk paparan kulit terhadap radiasi optik, harus dinyatakan wajib. Pernyataan ini 

sejalan dengan tujuan standardisasi wajib untuk melindungi keselamatan manusia. 

Standar ini mengadopsi Standar Internasional IEC 60335-2-27 Edisi 5.0: 2009-12, 

Amandemen 1: 2012-11 dan Amandemen 2: 2015-04. Bagian bahasa Ibrani standar 

mencakup penyimpangan nasional berikut: Mengubah referensi ke Standar 

Internasional IEC 60335-1 dan berlaku sebagai gantinya Standar Wajib Israel SI 900 

bagian 1 (Pernyataan nasional umum); Mengubah referensi normatif (paragraf 2); 

Menambahkan paragraf baru 201 yang berurusan dengan nilai nominal dan 

menerapkan Standar Wajib Israel SI 900 bagian 1, jika berlaku; Menambahkan 

paragraf baru 202 berurusan dengan EMC dan menerapkan Standar Wajib Israel SI 

900 bagian 1, jika berlaku; Menambahkan paragraf baru 203 yang berurusan dengan 

tingkat kebisingan dan sebaliknya berlaku Manda Israel tory Standard SI 900 bagian 

1, jika berlaku.

Tidak terdapat nilai ekspor untuk produk terkait https://members.wto.org/crnattachments

/2019/TBT/ISR/19_6725_00_x.pdf

16 SI 900 part 2.31 - Household 

and similar electrical 

appliances - Safety: Particular 

requirements for range hoods 

and other cooking fume 

extractors G/TBT/N/ISR/1087

Israel Persyaratan standar yang ada, SI 900 bagian 2.31, berurusan dengan berbagai 

kerudung dan ekstraktor asap memasak, harus dinyatakan wajib. Pernyataan ini 

sejalan dengan tujuan standardisasi wajib untuk melindungi keselamatan manusia. 

Standar ini mengadopsi Standar Internasional IEC 60335 -2-31 - Edisi 5.0: 2012-11 

dan Amandemen 1: 2016-04. Bagian Bahasa Ibrani standar mencakup penyimpangan 

nasional berikut: Mengubah referensi ke Standar Internasional IEC 60335-1 dan 

sebagai gantinya menerapkan Standar Wajib Israel SI 900 bagian 1 (Pernyataan 

nasional umum); Menambahkan paragraf baru 201 yang membahas nilai yang dinilai 

dan menerapkan Standar Wajib Israel SI 900 bagian 1, jika berlaku; Menambahkan 

paragraf baru 202 yang berurusan dengan EMC dan menerapkan Standar Wajib 

Israel SI 900 bagian 1, jika berlaku; paragraf baru 203 yang membahas tingkat 

kebisingan dan berlaku sebagai standar wajib Israel SI 900 bagian 1, jika berlaku.

Tidak terdapat nilai ekspor untuk produk terkait https://members.wto.org/crnattachments

/2019/TBT/ISR/19_6726_00_x.pdf

17 SI 900 part 2.59 - Household 

and similar electrical 

appliances - Safety: Particular 

requirements for insect killers 

G/TBT/N/ISR/1088

Israel Persyaratan standar yang ada, SI 900 bagian 2.59, berurusan dengan pembunuh 

serangga, harus dinyatakan wajib. Pernyataan ini sejalan dengan tujuan standardisasi 

wajib untuk melindungi keselamatan manusia. Standar ini mengadopsi Edisi Standar 

Internasional IEC 60335-2-59 3.2: 2009-11.Bagian Ibrani standar mencakup 

penyimpangan nasional berikut: Mengubah referensi ke Standar Internasional IEC 

60335-1 dan berlaku sebagai ganti Standar Wajib Israel SI 900 bagian 1 (Komentar 

nasional umum); Menambahkan paragraf baru 201 yang berurusan dengan nilai dinilai 

dan menerapkan Standar Wajib Israel SI 900 bagian 1, di mana berlaku; 

Menambahkan paragraf baru 202 berurusan dengan EMC dan menerapkan Standar 

Wajib Israel SI 900 bagian 1, jika berlaku; Menambahkan paragraf baru 203 

berurusan dengan tingkat kebisingan dan berlaku sebagai pengganti Israel. Standar 

Wajib SI 900 bagian 1, jika berlaku.

Tidak terdapat nilai ekspor untuk produk terkait https://members.wto.org/crnattachments

/2019/TBT/ISR/19_6727_00_x.pdf

18 SI 900 part 2.66 - Household 

and similar electrical 

appliances - Safety: Particular 

requirements for water-bed 

heaters G/TBT/N/ISR/1089

Israel Persyaratan standar yang ada, SI 900 bagian 2.66, berkaitan dengan pemanas water-

bed, harus dinyatakan wajib. Pernyataan ini sejalan dengan tujuan standardisasi wajib 

untuk melindungi keselamatan manusia. Standar ini mengadopsi Standar 

Internasional IEC 60335-2- 66 - Edisi 2.2: 2012-01.Bagian Ibrani standar mencakup 

penyimpangan nasional berikut: Mengubah referensi ke Standar Internasional IEC 

60335-1 dan menerapkan Standar Wajib Israel SI 900 bagian 1 (Komentar nasional 

umum) Mengubah referensi normatif ( paragraf 2); Menambahkan paragraf baru 201 

yang berurusan dengan nilai yang dinilai dan menerapkan Standar Wajib Israel SI 

900 bagian 1, jika berlaku; Menambahkan paragraf baru 202 yang berurusan dengan 

EMC dan menerapkan Standar Wajib Israel SI 900 bagian 1, jika berlaku; 

Menambahkan baru paragraf 203 berurusan dengan tingkat kebisingan dan 

sebaliknya berlaku Standar Wajib Israel SI 900 bagian 1, jika berlaku.

Tidak terdapat nilai ekspor untuk produk terkait https://members.wto.org/crnattachments

/2019/TBT/ISR/19_6728_00_x.pdf
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19 SI 900 part 2.75 - Household 

and similar electrical 

appliances - Safety: Particular 

requirements for commercial 

dispensing appliances and 

vending machines 

G/TBT/N/ISR/1090

Israel Persyaratan standar yang ada, SI 900 bagian 2.75, berurusan dengan peralatan 

pengeluaran komersial dan mesin penjual otomatis, harus dinyatakan wajib. 

Pernyataan ini sejalan dengan tujuan standardisasi wajib untuk melindungi 

keselamatan manusia. Standar ini mengadopsi Standar Internasional IEC 60335- 2-75 

- Edisi 3.0: 2012-12 dan Amendemen 1: 2015-10.Bagian Ibrani standar mencakup 

penyimpangan nasional berikut: Mengubah referensi ke Standar Internasional IEC 

60335-1 dan sebagai gantinya menerapkan Standar Wajib Israel SI 900 bagian 1 ( 

Pernyataan nasional umum); Menambahkan paragraf baru 201 yang berurusan 

dengan nilai yang dinilai dan menerapkan Standar Wajib Israel SI 900 bagian 1, jika 

berlaku; Menambahkan paragraf baru 202 yang berurusan dengan EMC dan 

menerapkan Standar Wajib Israel SI 900 bagian 1, jika berlaku; Menambahkan 

paragraf baru 203 berurusan dengan tingkat kebisingan dan berlaku Standar Wajib 

Israel 900 SI bagian 1, jika berlaku.

Tidak terdapat nilai ekspor untuk produk terkait https://members.wto.org/crnattachments

/2019/TBT/ISR/19_6729_00_x.pdf


