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1 Amendment to Regulation 

360A of the Food Regulations 

1985 [P.U.(A) 437/85].

G/TBT/N/MYS/100

Malaysia Regulasi ini mengubah Regulasi 360A dari Peraturan Pangan 1985 [P. (A) 437/85] dengan 

memasukkan level minimum total padatan terlarut 50 mg / l.

Indonesia tidak mengekspor produk HS 220110 (Mineral waters and 

aerated waters, not containing added sugar, other sweetening matter 

or flavoured ) ke Malaysia

https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDF

Documents/t/G/TBTN20/MYS100.DOCX

2 Draft of Egyptian standard ES 

5149-2 for "Commercial 

refrigerating appliances 

Including refrigerated display 

cabinets  cold rooms  etc"

G/TBT/N/EGY/242

Egypt Rancangan standar ini menetapkan persyaratan untuk karakteristik konstruksi dan kinerja 

lemari berpendingin yang digunakan dalam penjualan dan display bahan makanan. Hal ini 

menentukan kondisi pengujian dan metode untuk memeriksa bahwa persyaratan pengujian 

terpenuhi serta klasifikasi penandaan kabinet dan daftar karakteristik untuk dicantumkan oleh 

perusahaan. Regulasi ini tidak berlaku untuk mesin penjual otomatis. Hal ini juga tidak berlaku 

untuk lemari yang ditujukan untuk penyimpanan atau lemari yang digunakan untuk katering 

atau non-eceran dan tidak mencakup pilihan jenis bahan makanan yang dipilih untuk 

ditampilkan di lemari. Rancangan standar ini mengadopsi konten teknis dari ISO 23953-2: 2015. 

https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDF

Documents/t/G/TBTN20/EGY242.DOCX

3 Draft of Egyptian standard for " 

Sterile hypodermic syringes – 

Safety requirements and test 

methods Part 4 : Syringes with 

re-use prevention feature"

G/TBT/N/EGY/246

Egypt Draf standar ini menetapkan persyaratan untuk jarum suntik sekali pakai sekali pakai 

yang terbuat dari bahan plastik dan karet dengan atau tanpa jarum yang diperuntukkan 

untuk aspirasi cairan atau  injeksi cairan. Rancangan ini secara teknis identik dengan 

ISO 7886-4: 2018.

Indonesia tidak mengekspor produk HS 901831 (Syringes, with or 

without needles, used in medical, surgical, dental or veterinary 

sciences ) ke Egypt

https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDF

Documents/t/G/TBTN05/EGY2A14.DOCX

4 Draft Commission 

Implementing Regulation laying 

down rules for the application 

of Regulation (EU) No 

1308/2013 of the European 

Parliament and of the Council 

as regards analysis methods for 

determining the physical, 

chemical and organoleptic 

characteristics of grapevine 

products and notifications of 

Member States decisions 

concerning increases in natural 

alcoholic strength

G/TBT/N/EU/638/Add.1

European Union Regulasi (UE) 2019/935 tanggal 16 April 2019 menetapkan peraturan penerapan 

Regulasi (UE) No 1308/2013 dari Parlemen Eropa dan Dewan terkait  dengan analisis 

metode untuk menentukan karakteristik kimia fisik dan organoleptik dari produk grapvine 

dan notifikasi peningkatan kekuatan alkohol alami yang akan diadopsi pada 16 April 

2019 dan diterbitkan dalam Jurnal Resmi EU L 149 pada 7 Juni 2019.

Opening 

https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/DirectD

oc.aspx?filename=t%3a%2fg%2ftbtn20%2fm

ys100.docx&

5 Ministerial Decree for the 

application of mandatory 

Egyptian standards related to 

food products

G/TBT/N/EGY/2/Add.10

Egypt Adendum ini berkenaan dengan notifikasi Draft Mesir ES 1007-4 "keju keras: keju 4 romi (romy) Indonesia tidak mengekspor produk HS 0406 (Cheese and curd) ke 

Egypt

https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDF

Documents/t/G/TBTN05/EGY2A10.DOCX
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6 Ministerial Decree for the 

application of mandatory 

Egyptian standards related to 

food products

G/TBT/N/EGY/2/Add.14

Egypt Adendum ini berkaitan dengan notifikasi Draft Mesir ES 1007-2 "bagian keju: 2 keju cheddar Indonesia tidak mengekspor produk HS 0406 (Cheese and curd) ke 

Egypt

https://members.wto.org/crnattachments/202

0/TBT/USA/20_0947_00_e.pdf

7 Type Certification of Unmanned 

Aircraft Systems

G/TBT/N/USA/1571

United States of 

America

Federal Aviation Administration (FAA) mengumumkan dan meminta komentar tentang 

kebijakannya untuk sertifikasi jenis Sistem Pesawat Tanpa Awak tertentu sebagai kelas khusus 

pesawat terbang berdasarkan regulasi AS.

https://members.wto.org/crnattachments/202

0/TBT/USA/20_0947_00_e.pdf

8 National Emission Standards for 

Hazardous Air Pollutant 

Emissions: Petroleum Refinery 

Sector Amendments

G/TBT/N/USA/1176/Rev.1/Add.

2

United States of 

America

Regulasi ini menetapkan keputusan Environmental Protection Agency (EPA) A.S. mengenai 

aspek-aspek dari usulan Badan yang dipertimbangkan kembali pada 1 Desember 2015, aturan 

final: Petroleum Refinery Sector Residual Risk and Technology Review (RTR) and New Source 

Performance Standards (NSPS). Regulasi ini juga mengamandemen usulan klarifikasi masalah 

kepatuhan yang diajukan oleh para pemangku kepentingan terkait hal tersebut, untuk 

memperbaiki kesalahan referensi, dan untuk memperbaiki kesalahan publikasi terkait dengan 

amandemen pada aturan final yang diterbitkan pada tanggal 26 November 2018.

Indonesia tidak mengekspor produk HS 8419 (Machinery) keUSA https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-

2020-02-04/html/2020-01108.htm

9 RSS-222  Issue 2  (24 and 25 

pages  available in English and 

French) DBS-01  Issue 2  (35 

and 37 pages  available in 

English and French)

G/TBT/N/CAN/607

Canada Notifikasi ini dikeluarkan oleh Kementerian Ilmu Pengetahuan Inovasi dan Pengembangan 

Ekonomi Kanada bahwa yang berikut ini telah diterbitkan: RSS-222 Edisi 2 White Space Devices 

(WSDs) menetapkan persyaratan sertifikasi untuk peralatan radio bebas lisensi yang beroperasi 

di pita frekuensi 54- 72 MHz 76-88 MHz 174-216 MHz 470-608 MHz dan 657-663 MHz dikenal 

sebagai white space devices (WSDs). DBS-01 Edisi 2 White Space Database Spesifikasi 

menetapkan persyaratan teknis untuk penunjukan database yang mampu mengidentifikasi 

saluran yang tersedia untuk digunakan oleh perangkat ruang putih di pita frekuensi ruang putih 

(yaitu 54-72 MHz 76-88 MHz 174-216 MHz 470-608 MHz dan 657-663 MHz)

http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-

gst.nsf/eng/sf10930.html

10 Melamine (Quality Control) 

Control  2020

G/TBT/N/IND/122

India Regulasi ini memastikan kesesuaian dengan Melamin yang tercantum dalam jadwal dengan 

Standar India yang Ditentukan

Indonesia tidak mengekspor produk HS 293361 (Melamine) ke India https://members.wto.org/crnattachments/202

0/TBT/IND/20_0747_00_e.pdf

11 Ether (Quality Control) Control  

2020

G/TBT/N/IND/126

India Regulasi ini  memastikan kesesuaian dengan Eter yang tercantum dalam jadwal dengan Standar 

India yang ditentukan

https://members.wto.org/crnattachments/202

0/TBT/IND/20_0753_00_e.pdf

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/USA/20_0947_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/USA/20_0947_00_e.pdf
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12 Partial revision of Regulations 

for Enforcement of the Radio 

Law

G/TBT/N/JPN/633/Add.1

Japan Revisi sebagian dari Peraturan untuk Regulations for Enforcement of the Radio Law (Final) 

Seperti yang diumumkan dalam G / TBT / N / JPN / 633 tanggal 3 Oktober 2019, revisi 

diberlakukan secara wajib pada 30 Januari 2020. 

https://members.wto.org/crnattachments/201

9/TBT/JPN/19_5438_00_e.pdf

13 Toys (Quality Control) Order, 

2020 G/TBT/N/IND/131

India Persyaratan kualitas mainan https://members.wto.org/crnattachments/202

0/TBT/IND/20_0990_00_e.pdf

14 Acetone (Quality Control) 

Order, 2020 G/TBT/N/IND/129

India Aseton adalah pelarut komersial penting dan bahan baku dengan penggunaan luas dalam 

industri kimia, bahan peledak dan pernis.

Ini sedang meningkat digunakan dalam sintesis sejumlah bahan kimia seperti alkohol diaceton, 

metil isobutil keton, phorone, isoforon, metil metokrilat dan resin tertentu, dan parfum.

Sektor farmasi mengkonsumsi Aseton dalam jumlah besar sebagai pelarut dalam berbagai 

operasi sintesis. Standar India menentukan kemurnian aseton minimum.

Aseton yang diproduksi atau diimpor secara lokal harus sesuai dengan standar India (IS 170: 

2004, ditegaskan kembali 2015) dan harus memiliki tanda standar di bawah lisensi dari Biro 

Standar India (BIS). 

https://members.wto.org/crnattachments/202

0/TBT/IND/20_0991_00_e.pdf

15 Amendment to:  (i) Table I of 

the Twelfth Schedule   (ii) Table 

IA of the Twenty-First Schedule   

(iii) Table III of the Twenty-First 

A Schedule  and  (iv) Table II of 

the Sixteenth AA Schedule  of 

the Food Regulations 1985 

[P.U.(A) 437/85] by inserting 

the new nutrient.

G/TBT/N/MYS/101

Malaysia Notifikasi ini menginformasikan perubahan Food Regulations 1985 yang merevisi schedules 

yang relevan dengan memasukkan: 

-  Lacto-N-neotetraose (LNnT) sebagai bahan opsional yang diizinkan dengan level 60mg / 

100ml untuk LNnT 120mg / 100ml 2-Fucosyllactose (2-FL) dalam rasio 1: 2 pada susu formula 

bayi lanjutan dan susu formula untuk anak-anak. 

- Lacto-N-neotetraose (LNnT) sebagai bahan opsional yang diizinkan dengan tingkat maksimum 

60mg / 100ml (sebagaimana disiapkan) dalam susu formula untuk anak-anak.

https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDF

Documents/t/G/TBTN20/MYS101.DOCX

https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/JPN/19_5438_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2019/TBT/JPN/19_5438_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/IND/20_0990_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/IND/20_0990_00_e.pdf
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16 Draft of Egyptian standard ES 

5297-2 for "Safety devices for 

protection against excessive 

pressure — Part 2: Bursting disc 

safety devices"

G/TBT/N/EGY/243

Egypt Notifikasi ini menginformasikan tentang draf standar ini menetapkan persyaratan untuk 

meledaknya perangkat pengaman disk. Standar ini mencakup persyaratan untuk penandaan 

dan pengemasan sertifikasi inspeksi pengujian desain. Standar ini disusun dengan mengadopsi 

konten teknis ISO 4126-2: 2018

https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDF

Documents/t/G/TBTN20/EGY243.DOCX

17 Draft of the following Egyptian 

standards: - Road Vehicles - 

Ergonomic Requirements For 

The Driver’s Workplace In Line 

Service Buses -Part 1: General 

Description  Basic 

Requirements (22 page(s)  in 

Arabic) - Road Vehicles - 

Ergonomic Requirements For 

The Driver’s Workplace In Line 

Service Buses - part 2: Visibility

G/TBT/N/EGY/247

Egypt Notifikasi ini menginformasikan penyusnan draft standar yang berlaku untuk tempat kerja 

pengemudi pada low-floor line-service buses, untuk kendaraan penumpang lebih dari delapan 

kursi (selain kursi pengemudi) dan memiliki berat maksimum melebihi lima metrik ton dan lebar 

keseluruhan melebihi 2.30 m. Standar ini berisi persyaratan dasar untuk posisi duduk yang 

ergonomis dan nyaman yang penting untuk menjaga pengemudi dalam kondisi kesehatan yang 

baik. Dimensi dan posisi pemasangan pedal dan kemudi kursi pengemudi harus dipilih dengan 

hati-hati agar pengemudi dapat duduk di posisi duduk yang ergonomis. Bagian kedua 

membahas persyaratan sisi pandang pengemudi terhadap area di depan kendaraan hingga 

pintu masuk yang berlawanan. kursi pengemudi dan kompartemen interior. Standar ini disusun 

dengan mengadopsi secara identic ISO16121-1: 2012 dan ISO16121-2: 2011

Indonesia tidak mengekspor produk terkait ke Mesir https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDF

Documents/t/G/TBTN20/EGY247.DOCX

18

G/TBT/N/EU/642/Add.1

European Union Notifikasi ini menginformasikan bahwa Uni Eropa ingin memberi tahu Anggota WTO bahwa 

Directive (EU) 2019/904 dari Parlemendan Dewan Eropa tentang pengurangan dampak produk 

plastik tertentu terhadap lingkungan telah diadopsi pada 5 Juni 2019 dan diterbitkan dalam 

Jurnal Resmi EU L 155 pada 12 Juni 2019. 

https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDF

Documents/t/G/TBTN19/EU642A1.DOCX

19

G/TBT/N/EGY/2/Add.11

Egypt Notifikasi ini menginformasikan tentang adanya draft amandemen standar  Mesir ES 1007-3 

"keju keras- bagian: 3 keju emmental". Keputusan Menteri No. 515/2005 terkait penetapan 

standar ini telah diberitahukan sebelumnya dalam G / TBT / N / EGY / 2 tanggal 14 Desember 

2005 mengamanatkan pemberlakuan standar versi sebelumnya dari Standar Mesir ini. Perlu 

diketahui bahwa standar Mesir ini identik dengan CODEX STAN C-9/1967 dan diadopsi pada 

tahun 1967, direvisi pada tahun 2007, diamandemen pada tahun 2008, 2010, 2013, 2018, 2019. 

Pemerintah Mesir akan menginformasikan produsen dan importir jika ada informasi tentang 

setiap amandemen dalam standar Mesir melalui publikasi pesanan administratif dalam 

lembaran resmi. 

Indonesia tidak mengekspor produk terkait ke Mesir https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDF

Documents/t/G/TBTN05/EGY2A11.DOCX

20

G/TBT/N/EGY/3/Add.27

Egypt Notifikasi ini menginformasikan tentang penyunan revisi standar Mesir ES 1539-1 "Cat dan 

pernis - Bahan pelapis yang diangkut air dan sistem pelapisan untuk dinding dan langit-langit 

interior - Klasifikasi". Keputusan Menteri No. 423/2005  yang sebelumnya dinotifikasikan dalam 

G / TBT / N / EGY / 3 pada tanggal 14 Desember 2005 menetapkan implementasi versi 

sebelumnya dari Standar Mesir ini. Standar ini secara teknis identik dengan EN 13300: 2001 / 

AC: 2002.

Indonesia tidak mengekspor produk terkait ke Mesir https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDF

Documents/t/G/TBTN05/EGY3A27.DOCX
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21

G/TBT/N/ECU/344/Add.1

Ecuador Notifikasi adendum ini menginformasikan bahwa Revisi Kedua Regulasi Teknis Ekuador RTE 

INEN 005 (2R) “APLIKASI RUMAH TANGGA UNTUK MEMASAK MENGGUNAKAN GASEOUS FUEL” 

yang sebelumnya dinotifikasikan dengan no G / TBT / N / ECU / 344 tanggal 3 April 2019, telah 

ditetapkan pada tanggal 31 Januari 2020. Peraturan ini selanjutnya mulai berlaku pada hari 

kerja berikutnya setelah dipublikasikan dalam Lembaran Berita Resmi. 

Indonesia tidak mengekspor produk terkait ke Ecuador https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDF

Documents/v/G/TBTN19/ECU344A1.DOCX

22

G/TBT/N/EU/639/Add.1

European Union Notifikasi ini menginformasikan bahwa  Commission Delegated Regulation (UE) 2019/934 pada 

tanggal 12 Maret 2019 melengkapi Peraturan (UE) No 1308/2013 dari Parlemen Eropa dan 

Dewan sehubungan dengan daerah penanaman anggur di mana kekuatan alkoholik dapat 

ditingkatkan praktik oenologis resmi dan pembatasan yang berlaku untuk produksi dan 

konservasi produk grapevine , persentase minimum alkohol untuk produk samping dan 

pembuangan dan publikasi file OIV diadopsi pada 12 Maret 2019 dan diterbitkan dalam Jurnal 

Resmi Uni Eropa L 149 dari 7 Juni 2019. 

https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDF

Documents/t/G/TBTN19/EU639A1.DOCX

23 PROYECTO DE REGLAMENTO 

TÉCNICO SOBRE CILINDROS DE 

ALTA PRESIÓN PARA 

ALMACENAMIENTO DE GAS 

NATURAL COMPRIMIDO (GNC) 

UTILIZADO COMO 

COMBUSTIBLE PARA 

VEHÍCULOS AUTOMOTORES Y 

DISPOSITIVOS DE SUJECIÓN DE 

CILINDROS PARA GNC.

G/TBT/N/PER/119

Peru Notifikasi ini menginformasikan Peraturan Teknis menetapkan karakteristik teknis keselamatan 

dan pelabelan yang harus dipenuhi dalam impor dan komersialisasi tabung tekanan tinggi untuk 

penyimpanan Gas Alam Terkompresi yang akan dipasang di kendaraan bermotor yang 

beroperasi dengan Gas Alam Terkompresi. Bahan bakar dan alat penjepit dari silinder tersebut 

dibuat untuk melindungi keselamatan manusia dan lingkungannya serta mencegah praktik yang 

dapat menyesatkan konsumen.

Indonesia tidak mengekspor produk terkait ke Peru HYPERLINK("https://docs.wto.org/imrd/direct

doc.asp?DDFDocuments/v/G/TBTN20/PER1

19.DOCX")

24 n- Butyl Acrylate (Quality 

Control) Control  2020

G/TBT/N/IND/123

India Peraturan ini disusun untuk memastikan kesesuaian dengan n-Butyl Acrylate yang tercantum 

dalam Jadwal untuk Standar India yang Ditentukan

https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDF

Documents/t/G/TBTN20/IND123.DOCX
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25 Proyecto de Adenda N° 1 que 

incorpora a la especificación 

técnica NAG-E-210 (2005) el 

Anexo E "Accesorios de 

electrofusión para sistemas de 

tubería compuesta de acero-

polietileno unidos por 

electrofusión" del Código 

Argentino de Gas – NAG Grupo 

2: Instalaciones internas

G/TBT/N/ARG/387

Argentina Notifikasi Adendum ini  menginformasikan adanya revisi terhadap Lampiran E yang menetapkan 

karakteristik bahwa alat kelengkapan elektrofusi untuk sistem pipa komposit baja-polietilen 

berikat elektrofusi serta kriteria penerimaan harus dipenuhi. Peraturan yang juga mengatur 

tentang metode uji, persyaratan minimum dan kondisi pemasangan bertujuan untuk 

melindungi keamanan lingkungan kerja.

https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDF

Documents/v/G/TBTN20/ARG387.DOCX

26 Draft of Egyptian standard ES 

4621 for "Respiratory 

equipment - Open-circuit self-

contained compressed air 

diving apparatus - 

Requirements  testing and 

marking"

G/TBT/N/EGY/241

Egypt Draf standar ini menetapkan persyaratan minimum untuk peralatan pernapasan bawah air 

udara terbuka sirkuit-terkompresi mandiri dan sub-rakitannya untuk memastikan tingkat 

minimum operasi yang aman dari peralatan hingga kedalaman maksimum 50 m. Layak 

disebutkan adalah bahwa rancangan standar ini mengadopsi konten teknis EN 250: 2014

E-mail: eos@idsc.net.eg/eos.tbt@eos.org.eg

Website: http://www.eos.org.eg

27 Draft of Egyptian standard for 

"Sharps injury protection — 

requirements and test methods 

— sharps protection features 

for single-use hypodermic 

needles  introducers for 

catheters and needles used for 

blood sampling"

G/TBT/N/EGY/245

Egypt Draf standar ini memberikan persyaratan dan metode pengujian untuk mengevaluasi parameter 

kinerja fitur perlindungan cedera benda tajam apakah aktif atau pasif dalam desain untuk 

perangkat medis yang mengandung jarum (tajam) hipodermik untuk pengantar sekali pakai 

untuk kateter yang digunakan dalam pengambilan sampel darah. Perangkat perlindungan 

cedera benda tajam yang dicakupnya dapat disediakan secara integral dengan perangkat atau 

dan lancet dan jarum lain yang digunakan dalam wadah yang dikombinasikan dengan perangkat 

tersebut sebelum digunakan untuk mencapai perlindungan cedera benda tajam. Itu tidak 

memberikan persyaratan untuk penyimpanan dan penanganan perlindungan benda tajam 

sebelum penggunaan yang dimaksudkan atau untuk perangkat medis itu sendiri. Layak 

disebutkan adalah bahwa standar rancangan ini secara teknis identik dengan ISO 23908/2011

Indonesia tidak mengekspor produk HS 9018 (Instruments and 

appliances used in medical, surgical, dental or veterinary sciences) ke 

Egypt

E-mail: eos@idsc.net.eg/eos.tbt@eos.org.eg

Website: http://www.eos.org.eg

28 Mandatory Philippine National 

Standards (PNS) for household 

and similar electrical appliances

G/TBT/N/PHL/196/Rev.1/Add.1

Philippines Sirkuit Memorandum 20-01 Seri 2020 dikeluarkan untuk memberikan pedoman tambahan 

sejalan dengan penerapan Perintah Administratif Departemen (DAO) 18-03 Seri 2018 - Standar 

Nasional Filipina Wajib (PNS) untuk Rumah Tangga dan Peralatan Listrik Sejenisnya terutama 

pada penandaan dan menguji persyaratan dan ketentuan sementara untuk (a) melanjutkan 

distribusi atau penjualan produk tertutup hingga 31 Desember 2020 produk yang diproduksi 

atau diimpor sebelum 25 Agustus 2019 dan (b) pemantauan dan penegakan pasar mulai 01 

Januari 2021.

https://members.wto.org/crnattachments/202

0/TBT/PHL/20_0951_00_e.pdf

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/PHL/20_0951_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/PHL/20_0951_00_e.pdf
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29 Ministerial Decree for the 

application of mandatory 

Egyptian standards related to 

food products

G/TBT/N/EGY/1/Add.11

Egypt Produk yang dicakup: ICS 67.100.30 (Keju) Adendum ini berkaitan dengan pemberitahuan Draf 

standar Mesir ES 1008-14 "keju lunak - bagian: 14 keju mozzarella" (11 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 

diamanatkan antara lain versi sebelumnya dari Standar Mesir ini. Layak disebutkan adalah 

bahwa rancangan standar ini telah dirumuskan sesuai dengan studi Nasional. Produsen dan 

importir selalu diberi tahu tentang setiap amandemen dalam standar Mesir melalui publikasi 

pesanan administratif dalam lembaran resmi

Indonesia tidak mengekspor produk HS 0406 (Cheese and curd) ke 

Egypt

E-mail: eos@idsc.net.eg/eos.tbt@eos.org.eg

Website: http://www.eos.org.eg

30 Ministerial Decree for the 

application of mandatory 

Egyptian standards related to 

food products

G/TBT/N/EGY/2/Add.13

Egypt Adendum ini berkenaan dengan pemberitahuan Draf standar Mesir ES 1183-1 "keju setengah 

keras - bagian: 1 keju gouda" (12 Halaman Dalam Bahasa Arab). Perlu dicatat bahwa Keputusan 

Menteri No. 515/2005 (10 halaman dalam bahasa Arab) yang sebelumnya diberitahukan dalam 

G / TBT / N / EGY / 2 tanggal 14 Desember 2005 diamanatkan antara lain versi sebelumnya dari 

Standar Mesir ini. Layak disebutkan adalah bahwa rancangan standar ini secara teknis identik 

dengan CODEX STAN C-5/1966 Diadopsi pada tahun 2001. Direvisi pada tahun 2007. Diubah 

pada tahun 2008 2010 2013 2018 2019. Produsen dan importir selalu mendapat informasi 

tentang setiap amandemen dalam standar Mesir melalui publikasi pesanan administratif dalam 

lembaran resmi.

Indonesia tidak mengekspor produk HS 0406 (Cheese and curd) ke 

Egypt

E-mail: eos@idsc.net.eg/eos.tbt@eos.org.eg

Website: http://www.eos.org.eg

31 Ministerial Decree for the 

application of mandatory 

Egyptian standards related to 

chemical, textile and 

engineering products

G/TBT/N/EGY/3/Add.29

Egypt Adendum ini berkaitan dengan pemberitahuan Draf Standar Mesir ES 4749 "Alat pengubah 

tekanan otomatis regulator yang memiliki tekanan maksimum yang diatur 4 bar dengan 

kapasitas maksimum 150 kg / jam terkait perangkat keselamatan dan adaptor untuk propana 

butana dan campurannya" (141 Halaman Dalam Bahasa Inggris). Perlu dicatat bahwa Keputusan 

Menteri No. 423/2005 (25 halaman dalam bahasa Arab) yang sebelumnya diberitahukan dalam 

G / TBT / N / EGY / 3 tanggal 14 Desember 2005 diamanatkan antara lain versi sebelumnya dari 

Standar ini. Layak disebutkan adalah bahwa draf Standar ini mengadopsi konten teknis EN 

16129: 2013 Produsen dan importir selalu diberi informasi tentang setiap amandemen dalam 

standar Mesir melalui publikasi perintah administratif dalam lembaran resmi.

Indonesia tidak mengekspor produk HS 9032 (Regulating or 

controlling instruments and apparatus) ke Egypt

E-mail: eos@idsc.net.eg/eos.tbt@eos.org.eg

Website: http://www.eos.org.eg

32 Draft Resolution 807  of 23 

January 2020 (Resolução ANP 

Nº 807  de 23 de janeiro de 

2020). Number of pages: 2  

Language(s): Portuguese

G/TBT/N/BRA/963

Brazil Draft resolusi menetapkan spesifikasi bensin untuk penggunaan otomotif dan kewajiban kontrol 

kualitas yang harus dipenuhi oleh agen ekonomi yang mengkomersialkan produk ke wilayah 

nasional. Cabut Resolusi 40 Oktober 25.

Indonesia tidak mengekspor produk HS 2710 (Petroleum oils and oils 

obtained from bituminous minerals) ke Brazil

http://legislacao.anp.gov.br/?path=legislacao-

anp/resol-anp/2020/janeiro&item=ranp-807-

2020

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

za/index.jsp?data=24/01/2020&jornal=515&p

agina=46&totalArquivos=66

33 Energy Conservation Program: 

Test Procedures for External 

Power Supplies

G/TBT/N/USA/929/Rev.1/Add.1

United States of 

America

Departemen Energi menerbitkan proposal untuk mengubah prosedur pengujian untuk catu 

daya eksternal. Proposal ini memberikan kesempatan untuk mengirimkan data dan informasi 

komentar tertulis pada tanggal 4 Februari 2020. Pada tanggal 21 Januari 2020 DOE menerima 

permintaan dari USB Implementers Forum Inc. untuk memperpanjang periode komentar publik 

selama 14 hari. DOE telah meninjau permintaan ini dan memberikan perpanjangan 14 hari. 

TANGGAL: Periode komentar untuk NOPR yang diterbitkan pada 6 Desember 2019 (84 FR 

67106) diperpanjang. DOE akan menerima data dan informasi komentar mengenai permintaan 

informasi ini yang diterima selambat-lambatnya 18 Februari 2020.

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

2020-02-04/html/2020-02122.htm 

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

2020-02-04/pdf/2020-02122.pdf 

https://members.wto.org/crnattachments/202

0/TBT/USA/20_0938_00_e.pdf
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34 Draft Commission Delegated 

Regulation supplementing 

Regulation (EU) No 1308/2013 

of the European Parliament and 

of the Council as regards wine-

growing areas where the 

alcoholic strength may be 

increased, authorised 

oenological practices and 

restrictions applicable to the 

production and conservation of 

grapevine products, the 

minimum percentage of alcohol 

for by-products and their 

disposal, and publication of OIV 

files, and amending 

Commission Delegated 

Regulation (EU) 2018/273 as 

regards the importation of wine 

originating in Canada and 

exempting retailers of holding 

an inward and outward register

G/TBT/N/EU/639/Add.2

European Union Uni Eropa ingin memberi tahu Anggota WTO bahwa Komisi Delegasi Regulasi (UE) 2019/934 

tanggal 12 Maret 2019 melengkapi Peraturan (UE) No 1308/2013 dari Parlemen Eropa dan 

Dewan sehubungan dengan daerah penanaman anggur di mana kekuatan alkohol dapat 

ditingkatkan praktik oenologis resmi dan pembatasan yang berlaku untuk produksi dan 

konservasi produk anggur, persentase minimum alkohol untuk produk sampingan dan 

pembuangannya serta publikasi file OIV mengandung kesalahan sehubungan dengan 

pengaturan transisi untuk pemasaran stok anggur. produk. Rancangan Komisi Peraturan 

Delegasi yang mengoreksi Peraturan Delegasi (UE) 2019/934 tentang pengaturan transisi untuk 

pemasaran stok produk-produk selentingan memperbaiki kesalahan dalam Pasal 15 dari 

Peraturan Delegasi Komisi (UE) 2019/934 untuk memastikan bahwa produk-produk selentingan 

tersebut diproduksi antara mulai berlaku dan tanggal penerapan Peraturan Delegasi (UE) 

2019/934 dapat dipasarkan.

Indonesia tidak mengekspor produk HS 22 (Beverages, spirits and 

vinegar) ke EU

https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?qid=1580311484971&uri=C

ELEX:32019R0934 

https://members.wto.org/crnattachments/202

0/TBT/EEC/20_0840_00_e.pdf

35 AS/NZS 6400:2005 

(Incorporating Amendment Nos 

1, 2, 3, 4 and 5): Water efficient 

products - Rating and labelling 

(60 pages, in English) and 

Plumbing Code of Australia, 

Volume 3, National 

Construction Code (196 pages, 

in English), to be made 

mandatory on 1 October 2011 

by Ministerial Determination 

under the Water Efficiency 

Labelling and Standards Act 

2005

G/TBT/N/AUS/68/Add.1

Australia Undang-undang Pelabelan dan Standar Efisiensi Air 2005 (UU WELS) menetapkan skema 

Pelabelan dan Standar Efisiensi Air (WELS) yang menerapkan pelabelan efisiensi air nasional dan 

standar kinerja minimum untuk produk penggunaan air yang ditentukan atau produk hemat air. 

Undang-Undang dan Skema WELS diberitahukan pada 2011 di bawah G / TBT / N / AUS / 68. 

Adendum ini disediakan untuk memberi tahu Anggota tentang perincian terbaru dari Skema 

WELS. Penentuan WELS telah diubah oleh Pelabelan Efisiensi Air dan Amandemen Standar 

(Standar WELS) 2016 (Penentuan Amandemen WELS) untuk menggabungkan dengan mengacu 

pada standar baru: Standar Australia / Selandia Baru 6400: 2016 (AS / NZS 6400: 2016). AS / 

NZS 6400: 2016 membentuk dasar untuk pemeringkatan dan pelabelan berbagai produk di 

bawah skema Pelabelan dan Standar Efisiensi Air (WELS) wajib sebagaimana disyaratkan oleh 

Undang-Undang WELS. Standar ini disiapkan oleh Komite Standar Bersama Australia / Standar 

Selandia Baru dan menggantikan AS / NZS 6400: 2005. Standar ini diperbarui untuk 

mencerminkan perubahan pada UU WELS dan untuk menghapus ambiguitas serta persyaratan 

yang digantikan dan bertentangan. Amandemen utama terhadap Standar ini meliputi: Standar 

ini telah disusun dalam 10 bagian - Bagian 1 dan 2 berisi persyaratan yang berlaku untuk semua 

produk WELS dan Bagian 3 hingga 10 berisi persyaratan untuk setiap jenis produk. Petunjuk 

untuk pelabelan telah disederhanakan dan desain label WELS telah disederhanakan. Izin 

pendaftaran kamar mandi bintang 4 yang memenuhi persyaratan tes kinerja tambahan untuk 

kamar mandi aliran rendah. Penentuan Amandemen WELS dimulai pada 18 Agustus 2016.

Indonesia tidak mengekspor produk HS 8451 (Machinery) ke Australia https://www.legislation.gov.au/Details/C2016

C00901

https://www.legislation.gov.au/Details/C2016C00901
https://www.legislation.gov.au/Details/C2016C00901


No Judul
Notifying 

Member(s)
Deskripsi Regulasi Teknis Nilai Ekspor ke Negara Tujuan terkait Link(s) to full text

36 Toluene (Quality Control) 

Control  2020

G/TBT/N/IND/125

India Pesanan ini berupaya untuk memastikan kesesuaian dengan Toluene yang tercantum dalam 

Jadwal untuk Standar India yang Ditentukan.

Indonesia tidak mengekspor produk HS Code 290230 (Toluene) ke 

India

https://members.wto.org/crnattachments/202

0/TBT/IND/20_0752_00_e.pdf

37 Proyecto de Adenda N° 1 que 

incorpora a la especificación 

técnica NAG-E-210 (2005) el 

Anexo E "Accesorios de 

electrofusión para sistemas de 

tubería compuesta de acero-

polietileno unidos por 

electrofusión" del Código 

Argentino de Gas – NAG Grupo 

2: Instalaciones internas

G/TBT/N/ARG/387

Argentina Proyek Tambahan No. 1 hingga NAG-210-E (2005) menggabungkan Lampiran E yang 

menetapkan karakteristik yang harus dipenuhi oleh peralatan elektrofusi untuk sistem pipa 

komposit baja-polietilena baja elektrofusi, serta kriteria penerimaan metode uji persyaratan 

minimum dan kondisi pemasangan untuk tujuan keamanan pekerjaan Anda.

Indonesia tidak mengekspor produk HS Code 9028 (Gas, liquid or 

electricity supply or production meters) ke Argentina

https://members.wto.org/crnattachments/202

0/TBT/ARG/20_0755_00_s.pdf

38 Streamlining and Aligning 

Formaldehyde Emission Control 

Standards for Certain Wood 

Products in Manufactured 

Home Construction with Title VI 

of the Toxic Substance Control 

Act

G/TBT/N/USA/1455/Add.1

United States of 

America

HUD mengeluarkan aturan final untuk menerapkan Standar Formaldehida untuk Undang-

undang Produk Kayu Komposit 2010 yang menambahkan Judul VI ke Undang-Undang 

Pengendalian Zat Beracun (TSCA). Tujuan TSCA Judul VI adalah untuk mengurangi paparan 

emisi formaldehida dari produk kayu komposit sehingga menghasilkan manfaat dari efek 

kesehatan yang merugikan yang dihindari. Selain itu HUD menghapus aspek-aspek tertentu dari 

persyaratan standar perumahan formaldehida saat ini yang tidak ditangani oleh TSCA. Aturan 

akhir ini mengikuti publikasi dari 22 Maret 2019 aturan yang diusulkan dan mempertimbangkan 

komentar publik yang diterima tentang aturan yang diusulkan. Aturan akhir ini juga 

menggabungkan dengan referensi ASTM D6007-14 dan ASTM E1333-14 persyaratan standar 

saat ini untuk konsentrasi formaldehid dan pengujian ruang udara tingkat emisi. TANGGAL: 

Aturan terakhir ini berlaku 2 Maret 2020. Penggabungan dengan referensi publikasi tertentu 

yang tercantum dalam aturan disetujui oleh Direktur Daftar Federal pada tanggal 2 Maret 2020.

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

2020-01-31/html/2020-01474.htm 

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

2020-01-31/pdf/2020-01474.pdf 

https://members.wto.org/crnattachments/202

0/TBT/USA/20_0806_00_e.pdf

39 NCh 427/2:2019 Construcción - 

Estructuras de Acero - Parte 2: 

Diseño de miembros 

estructurales de acero 

conformados en frío. 

G/TBT/N/CHL/517

Chile Standar ini berlaku untuk desain komponen struktural yang dibentuk dingin dari pelat datar dan 

palang baja karbon atau paduan rendah dengan tebal tidak lebih dari 25,4 mm (1 in.) Tebal dan 

digunakan sebagai elemen tahan dalam:

a) bangunan; dan

b) struktur selain bangunan, di mana efek dinamis dianggap memadai.

Indonesia tidak mengekspor produk HS Code 8481 (Taps, cocks, 

valves and similar appliances for pipes, boiler shells, tanks, vats) ke 

Chile

 tbt_chile@subrei.gob.cl

40 Regulations Governing the 

Labeling of Formula for Certain 

Disease (Draft)

G/TBT/N/TPKM/377/Add.1

Chinese Taipei Wilayah Pabean Terpisah Taiwan, Penghu, Kinmen, dan Matsu ingin memberi tahu bahwa 

Amandemen "Peraturan yang mengatur pelabelan formula untuk penyakit tertentu," sesuai G / 

TBT / N / TPKM / 377, diumumkan secara resmi pada 6 Februari 2020 dan mulai berlaku pada 

hari yang sama.

Berkenaan dengan formula untuk penyakit tertentu yang disetujui untuk mematuhi "Peraturan 

yang Mengatur Pengelolaan Tinjauan, Pendaftaran, dan Penerbitan Izin" sebelum tanggal 6 

Februari 2020, tanggal pelaksanaan adalah 1 Januari 2022.

Indonesia tidak mengekspor produk HS Code 3006 (Pharmaceutical 

preparations and products ) ke Chinese Taipei

https://members.wto.org/crnattachments/202

0/TBT/TPKM/20_1056_00_x.pdf 

https://members.wto.org/crnattachments/202

0/TBT/TPKM/20_1056_00_e.pdf

https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/IND/20_0752_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/IND/20_0752_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/ARG/20_0755_00_s.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2020/TBT/ARG/20_0755_00_s.pdf
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41 PC No. 81/2: 2019 Draft safety 

analysis and/or test protocol for 

gas products, natural gas 

pressure regulators, for 

pressures of 5 bar or more but 

not exceeding 100 bar 

G/TBT/N/CHL/492/Add.1

Chile Republik Chili melaporkan bahwa sehubungan dengan Analisis dan / atau Protokol Pengujian 

Keselamatan untuk produk gas dari Superintendence of Electricity and Fuels (SEC), 

diberitahukan pada 25 Juli 2019, dengan simbol G / TBT / N / CHL / 492, dilaporkan bahwa 

melalui Resolusi Pembebasan No. 31.320 tanggal 13 Desember 2019, dari Superintendence of 

Electricity and Fuels (SEC), pemberlakuannya akan berlaku pada 23 Desember 2020 untuk 

pabrikan dan importir dan 23 Juni 2021 untuk pemasar.

Indonesia tidak mengekspor produk HS Code 7206 (Iron and steel) ke 

Chile

https://www.diariooficial.interior.gob.cl/public

aciones/2020/01/08/42547/01/1707806.pdf 

https://members.wto.org/crnattachments/202

0/TBT/CHL/20_1057_00_s.pdf

42 Draft Commission Delegated 

Regulation amending Annexes II 

and III to Regulation (EU) No 

528/2012 of the European 

Parliament and of the Council 

concerning the making available 

on the market and use of 

biocidal products

G/TBT/N/EU/698

European Union Draft Commission Delegated Regulation mengamandemen beberapa informasi persyaratan 

dalam lampiran II dan III Regulasi (EU) No. 528/2012 ( regulasi produk biosida) untuk 

memastikan bahwa zat-zat atau produk yang memiliki sifat endokrin disruptor dapat 

diidentifikasi dengan benar.  Selain itu, rancangan tersebut memuat ketentuan baru yang 

mencerminkan keadaan sains saat ini khususnya untuk metode pengujian yang memastikan 

perlindungan yang lebih baik terhadap kesehatan manusia dan hewan atau mengurangi jumlah 

pengujian pada hewan. Semua ketentuan lain yang ditetapkan dalam Lampiran II dan III dari 

Peraturan Produk Biocidal UE tetap berlaku.

https://members.wto.org/crnattachments/202

0/TBT/EEC/20_0950_00_e.pdf

43 Draft of Egyptian Standard ES 

6209 for “whey cheese"

G/TBT/N/EGY/244

Egypt Draf standar ini berlaku untuk semua produk yang ditujukan untuk konsumsi langsung atau 

pemrosesan lebih lanjut sesuai dengan definisi keju whey dalam Bagian 2. Yang perlu 

disebutkan adalah bahwa standar draf ini secara teknis identik dengan Codex Stan A 7/1978 - 

Rev.1 1999

Tidak terdapat nilai ekspor untuk produk keju https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDF

Documents/t/G/TBTN05/EGY2A10.DOCX

44 PE N°1/06/2:2020: Proyecto de 

Modificación de Protocolo de 

Análisis y/o Ensayos de 

Eficiencia de Lavadora de ropa.

G/TBT/N/CHL/516

Chile Protokol ini menetapkan prosedur sertifikasi dan Pelabelan Efisiensi Energi dari mesin cuci 

produk listrik untuk penggunaan rumah tangga dengan atau tanpa alat pemanas dan dengan 

pasokan air dingin dan / atau panas.

Tidak terdapat nilai ekspor untuk produk mesin cuci https://www.sec.cl/sitio-web/wp-

content/uploads/2020/01/Protocolo-Eficiencia-

con-Etiqueta-LAVADORAS_Consulta-Publica-

2020.pdf

45 Ministerial Decree for the 

application of mandatory 

Egyptian standards related to 

food  products

G/TBT/N/EGY/1/Add.10

Egypt Adendum ini menyangkut pemberitahuan tentang Draf Standar Mesir ES 1008-12 "keju lunak - 

bagian: 12 keju feta" (11 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 diamanatkan antara lain versi sebelumnya dari Standar 

Mesir ini. Layak disebutkan adalah bahwa rancangan standar ini telah dirumuskan sesuai 

dengan studi Nasional. Produsen dan importir selalu diberi tahu tentang amandemen dalam 

standar Mesir melalui publikasi pesanan administratif dalam lembaran resmi.

Tidak terdapat nilai ekspor untuk produk keju https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDF

Documents/t/G/TBTN05/EGY2A10.DOCX
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46 Ministerial Decree for the 

application of mandatory 

Egyptian standards related to 

food  products

G/TBT/N/EGY/2/Add.12

Egypt Produk yang dicakup: ICS 67.100.30 (Keju) Adendum ini berkaitan dengan pemberitahuan Draf 

standar Mesir ES 1183-3 "keju setengah keras - bagian: 3 keju edam" (12 Halaman Dalam 

Bahasa Arab). Perlu dicatat bahwa Keputusan Menteri No. 515/2005 (10 halaman dalam bahasa 

Arab) yang sebelumnya diberitahukan dalam G / TBT / N / EGY / 2 tanggal 14 Desember 2005 

diamanatkan antara lain versi sebelumnya dari Standar Mesir ini. Layak disebutkan adalah 

bahwa rancangan standar ini secara teknis identik dengan CODEX STAN C-4/1966 Diadopsi pada 

tahun 1966. Direvisi pada tahun 2007. Diubah pada tahun 2008 2010 2013 2018 2019. 

Produsen dan importir tetap mendapat informasi tentang setiap amandemen dalam standar 

Mesir melalui publikasi pesanan administratif dalam lembaran resmi.

Tidak terdapat nilai ekspor untuk produk keju https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDF

Documents/t/G/TBTN05/EGY2A10.DOCX

47 Ministerial Decree for the 

application of mandatory 

Egyptian standards related to 

chemical, textile and 

engineering products

G/TBT/N/EGY/3/Add.28

Egypt Produk yang dicakup: ICS 75.160.10 (Bahan bakar padat) Adendum ini berkaitan dengan 

pemberitahuan Draf standar Mesir ES 1592 "Bahan bakar mineral padat - Penentuan abu" (9 

halaman dalam bahasa Arab). Perlu dicatat bahwa Keputusan Menteri No. 423/2005 (25 

halaman dalam bahasa Arab) yang sebelumnya diberitahukan dalam G / TBT / N / EGY / 3 

tanggal 14 Desember 2005 diamanatkan antara lain versi sebelumnya dari Standar Mesir ini. 

Layak disebutkan adalah bahwa standar rancangan ini secara teknis identik dengan ISO 

1171/2010 (dikonfirmasi 2016) Produsen dan importir selalu mendapat informasi tentang 

amandemen dalam standar Mesir melalui publikasi pesanan administratif dalam lembaran 

resmi.

Tidak terdapat nilai ekspor untuk produk solid mineral fuel https://docs.wto.org/imrd/directdoc.asp?DDF

Documents/t/G/TBTN05/EGY2A10.DOCX

48 Ordinance No. 09  20 January 

2020 (Portaria MAPA nº 09  de 

20 de janeiro de 2020) 

published by the Brazilian 

Official Gazette No. 017  on 24 

January 2020 (1 page  in 

Portuguese)

G/TBT/N/BRA/962

Brazil Draft Ordonansi ini menetapkan konsultasi publik tentang Draft Peraturan Teknis untuk 

menetapkan prosedur kontrol dan analisis untuk inspeksi minuman anggur dan turunan dari 

anggur dan anggur. Ini mencabut Peraturan Teknis No 54 18 November 2009 diberitahukan di 

bawah G / TBT / N / BRA / 392 dan Peraturan Teknis No 55 18 November 2009 diberitahukan di 

bawah G / TBT / N / BRA / 393.

Tidak terdapat nilai ekspor untuk produk minuman anggur dan 

turunannya

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

za/index.jsp?data=24/01/2020&jornal=515&p

agina=4&totalArquivos=66

49 National Bioengineered Food 

Disclosure Standard  Draft 

Instructions on Testing 

Methods

G/TBT/N/USA/1364/Add.5

United States of 

America

Layanan Pemasaran Pertanian (AMS) dari Departemen Pertanian (USDA) meminta komentar 

dan umpan balik tentang draf instruksi tentang metode pengujian yang berkaitan dengan 

Standar Pengungkapan Makanan Bioengineer Nasional (Standar). Aturan ini akan jatuh tempo 

pada 4 Maret 2020.

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

2020-02-03/html/2020-01906.htm

50

G/TBT/N/BRA/320/Add.4

Brazil This addendum aims to inform that the draft of the Technical Regulation notified under 

G/TBT/N/BRA/320/Add.3 was approved as the Technical Regulation No. 09  31 January 2020  

and published by the Ministry of Agriculture  Livestock and Food Supply  on the Brazilian Official 

Gazette (Diário Oficial da União) No. 22  31 January 2020  section 1  page 38  and revokes 

Technical Regulation No. 27  22 July 2009  notified under G/TBT/N/BRA/320. 

Tidak terdapat nilai ekspor untuk produk terkait http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visuali

za/index.jsp?data=31/01/2020&jornal=515&p

agina=38&totalArquivos=138

51

G/TBT/N/EU/640/Add.1

European Union Uni Eropa ingin memberi tahu Anggota WTO bahwa Peraturan Komisi (UE) 2019/1892 tanggal 

31 Oktober 2019 mengubah Peraturan (UE) No 1230/2012 mengenai persyaratan jenis 

persetujuan untuk kendaraan bermotor tertentu yang dilengkapi dengan kabin memanjang dan 

untuk perangkat aerodinamik. dan peralatan untuk kendaraan bermotor dan trailernya diadopsi 

pada 31 Oktober 2019 dan diterbitkan dalam Jurnal Resmi EU L 291 pada 12 November 2019.

Tidak terdapat nilai ekspor untuk produk terkait https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?qid=1580734102065&uri=C

ELEX:32019R1892
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52 Terephthalic Acid (Quality 

Control) Control  2020

G/TBT/N/IND/124

India Peraturan ini berupaya untuk memastikan kesesuaian dengan Asam Tereftalat yang tercantum 

dalam daftar dengan Standar India yang Ditentukan.

https://members.wto.org/crnattachments/202

0/TBT/IND/20_0750_00_e.pdf

53 Manufactured Home 

Construction and Safety 

Standards

G/TBT/N/USA/1570

United States of 

America

Aturan yang diusulkan ini akan mengubah Standar Konstruksi dan Keselamatan Rumah 

Manufaktur dari Federal (Standar Konstruksi dan Keselamatan) dengan mengadopsi 

rekomendasi yang dibuat untuk HUD oleh Komite Konsensus Perumahan Manufaktur (MHCC). 

Undang-undang Standar Konstruksi dan Keselamatan Bangunan Manufaktur Nasional 1974 

(UU) mewajibkan HUD untuk menerbitkan dalam Daftar Federal setiap usulan Standar 

Konstruksi dan Keselamatan yang diajukan yang diajukan oleh MHCC. MHCC telah menyiapkan 

dan menyerahkan kepada HUD kelompok rekomendasi ketiga untuk meningkatkan berbagai 

aspek Standar Konstruksi dan Keselamatan. HUD telah meninjau proposal tersebut dan telah 

membuat revisi editorial untuk beberapa proposal dan HUD mengusulkan penambahan yang 

berhubungan untuk beberapa proposal. HUD telah memutuskan untuk tidak maju dalam aturan 

yang diusulkan ini dengan revisi tertentu yang direkomendasikan oleh MHCC karena peraturan 

yang tertunda untuk meningkatkan efisiensi energi di rumah-rumah yang diproduksi saat ini 

sedang disiapkan oleh Departemen Energi. Selain itu, HUD telah memutuskan untuk tidak 

bergerak maju dengan proposal baru untuk menambahkan persyaratan rancangan wajib untuk 

Konstruksi Rumah Tangga dan Standar Keselamatan yang Diproduksi. Sebagaimana disepakati 

rekomendasi ini diterbitkan untuk memberikan pemberitahuan tentang revisi yang diusulkan 

dan kesempatan untuk komentar publik.

Tidak terdapat nilai ekspor untuk produk bersangkutan https://members.wto.org/crnattachments/202

0/TBT/USA/20_0808_00_e.pdf

54 Review of the Safety Standards 

for Full-Size Baby Cribs and Non-

Full-Size Baby Cribs

G/TBT/N/USA/564/Add.7

United States of 

America

Komisi Keamanan Produk Konsumen (CPSC) sedang melakukan peninjauan standar keselamatan 

untuk boks bayi ukuran penuh dan boks bayi non-ukuran penuh di bawah bagian 610 dari 

Regulatory Flexibility Act (RFA). Bagian itu mensyaratkan CPSC untuk meninjau dalam 10 tahun 

setelah penerbitan standar wajib mereka yang memiliki dampak ekonomi yang signifikan pada 

sejumlah besar entitas kecil. CPSC mencari komentar untuk menentukan apakah konsisten 

dengan kewajiban hukum CPSC standar ini harus dipertahankan tanpa perubahan atau 

dimodifikasi untuk meminimalkan dampak signifikan dari aturan terhadap sejumlah besar 

entitas kecil. Komentar tertulis harus diserahkan paling lambat 31 Maret 2020.

Tidak terdapat nilai ekspor untuk produk bersangkutan https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-

2020-01-31/html/2020-01832.htm

55 PROYECTO DE REGLAMENTO 

TÉCNICO ETIQUETADO DE 

MUEBLES DE MADERA 

G/TBT/N/BOL/19

Bolivia, Estado 

Plurinacional de

Peraturan teknis ini berlaku untuk semua orang alami atau legal yang memproduksi, mengimpor 

atau memasarkan furnitur kayu.

Tidak terdapat nilai ekspor untuk produk bersangkutan https://members.wto.org/crnattachments/202

0/TBT/BOL/20_0998_00_e.pdf

56 Veal Weight

The Canadian Food Inspection 

Agency (CFIA)

G/TBT/N/CAN/600/Add.1

Canada Amandemen - Berat Veal

Badan Inspeksi Makanan Kanada (CFIA) memberi tahu Anggota pada tanggal 28 Oktober 2019 

(G / TBT / N / CAN / 600) tentang perubahan Persyaratan Tingkat Karkas Daging Sapi, Bison dan 

Veal yang mengubah berat maksimum karkas daging sapi dari 180 kg menjadi 190 kg Akibatnya, 

berat minimum untuk karkas sapi telah meningkat dari lebih dari 180 kg menjadi lebih besar 

dari 190 kg.

Persyaratan ini mulai berlaku pada 15 Januari 2020.

Tidak terdapat nilai ekspor untuk produk bersangkutan http://www.beefgradingagency.ca/Grade%20

Document%20Jan9%202020%20english.pdf
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57 Draft safety analysis and/or test 

protocol for gas 

products,Transportable 

refillable welded steel cylinders 

for LPG

G/TBT/N/CHL/491/Add.1

Chile Republik Chili melaporkan bahwa sehubungan dengan Analisis dan / atau Protokol Pengujian 

Keselamatan untuk produk gas dari Superintendence of Electricity and Fuels (SEC), 

diberitahukan pada 25 Juli 2019, dengan simbol G / TBT / N / CHL / 491, dilaporkan bahwa 

melalui Resolusi Pembebasan No. 31.319 tanggal 13 Desember 2019, dari Superintendence of 

Electricity and Fuels (SEC), pemberlakuannya akan berlaku pada tanggal 23 Desember 2020.

Tidak terdapat nilai ekspor untuk produk bersangkutan https://www.diariooficial.interior.gob.cl/public

aciones/2020/01/08/42547/01/1707806.pdf


