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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 4.7.2021

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
18, Aisha El Taymoureya,
Garden City, Cairo - Egypt

Κάιρο, 9/6/2021
Α.Π. Φ. 2040 / 390

ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών
ΚΟΙΝ.: - Διπλ. Γραφείο κ. Πρωθυπουργού

ΥΠΕΞ
- Διπλ. Γραφείο κ. Υπουργού
- Διπλ. Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού
- Διπλ. Γραφείο Υφυπουργού κ. Φραγκογιάννη
- Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
- Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα ΔΟΣ & Εξωστρέφειας
- Γραφείο κας Β’ Γεν. Διευθύντριας
- Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής &
Εμπορικής Πολιτικής
- Α6, Β3, Β6, Γ1 Διευθύνσεις
Πρεσβεία Καΐρου

Ε.Δ.

ΘΕΜΑ: Κατάθεση στον ΠΟΕ ειδοποιήσεων από την Αιγυπτιακή πλευρά σχετικά με την
εφαρμογή νέων προτύπων (standards)/νομοθεσίας προϊόντων.
Με ηλεκτρονική επιστολή της εδώ Διπλωματική Αντιπροσωπεία της Ε.Ε. μας ενημέρωσε
ότι η Αίγυπτος κατέθεσε στον ΠΟΕ νέα κοινοποίηση TBT σχετικά με τα επικαιροποιημένα
πρότυπα για τα εξής :
Υγρά μαντηλάκια
Χάρτινοι σάκοι για συσκευασία γύψου
Η ειδοποίηση του ΠΟΕ επισυνάπτεται για την εξυπηρέτησή σας.
Παρακαλούμε για την ενημέρωση δυνητικά επηρεαζόμενων επιχειρήσεων στην χώρα μας
και, στην συνέχεια, για την αποστολή τυχόν σχολίων, παρατηρήσεων κλπ στο Γραφείο μας μέχρι 4
Ιουλίου 2021, προκειμένου με τη σειρά μας να τα προωθήσουμε στο τμήμα Εμπορικών Υποθέσεων
της εδώ Διπλ. Αντι/πείας της Ε.Ε.
Μπορείτε επίσης να βρείτε τα κείμενα όλων των ειδοποιήσεων στο TBT:
http://tbtims.wto.org/en/Notifications/Search και SPS: http://spsims.wto.org/en/Notifications/Search
Ο Προϊστάμενος

Περικλής Δαβανέλος
Σύμβουλος Ο.Ε.Υ. Α'

Συν: 1 αρχείο
ΔΧ/δχ
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Committee on Technical Barriers to Trade

Original: English

NOTIFICATION
The following notification is being circulated in accordance with Article 10.6
1.

Notifying Member: EGYPT
If applicable, name of local government involved (Article 3.2 and 7.2):

2.

Agency responsible:
Egyptian Organization for Standardization and Quality
16 Tadreeb El-Modarrebeen St., Ameriya, Cairo - Egypt
E-mail: eos@idsc.net.eg / eos.tbt@eos.org.eg
Website: http://www.eos.org.eg
Tel.: 0222845528
Fax: 0222845504
Name and address (including telephone and fax numbers, email and website
addresses, if available) of agency or authority designated to handle comments
regarding the notification shall be indicated if different from above:

3.

Notified under Article 2.9.2 [X], 2.10.1 [ ], 5.6.2 [ ], 5.7.1 [ ], other:

4.

Products covered (HS or CCCN where applicable, otherwise national tariff
heading. ICS numbers may be provided in addition, where applicable): Products
of the chemical industry (ICS 71.100)

5.

Title, number of pages and language(s) of the notified document: Draft of
Egyptian standard ES 4160 for "wet wipes" (12 page(s), in Arabic)

6.

Description of content: This draft of Egyptian standard specifies the requirements of
wet wipes used for the purposes of recovery, disinfection, cleaning hands and body, or
removing make-up, and they may be perfumed.
This standard also applies to wet wipes intended for use by children.
This standard does not apply to wet wipes for a therapeutic purpose such as treating acne
or other skin diseases, provided that the purpose of use is clarified on the product
package.
Worth mentioning is that this draft standard complies with:
•

ISO 17516/2014 (confirmed 2020),

•

Regulation (EC) No 1223/2009 on Cosmetic Products,

7.

Objective and rationale, including the nature of urgent problems where
applicable: Safety requirements, Quality requirements and protection of human health
or Safety.; Other

8.

Relevant documents:
•

ISO 17516/2014 (confirmed 2020)
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9.

Regulation (EC) No 1223/2009 on Cosmetic Products

Proposed date of adoption: To be determined
Proposed date of entry into force: To be determined

10.

Final date for comments: 60 days from notification

11.

Texts available from: National enquiry point [X] or address, telephone and fax
numbers and email and website addresses, if available, of other body:
Egyptian Organization for Standardization and Quality
Address: 16 Tadreeb El-Modarrebeen St.
Ameriya, Cairo - Egypt
E-mail: eos@idsc.net.eg / eos.tbt@eos.org.eg
Website: http://www.eos.org.eg

