Αριθ. C 192/4

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Διορισμός μέλους της Συμβουλευτικής Επιτροπής των Καταναλωτών
(84/C 192/04)
Δυνάμει του άρθρου 6 εδάφιο 4 της αποφάσεως της Επιτροπής της 25ης Σεπτεμβρίου 1973 (ΕΕ
αριθ. L 283 της 10. 10. 1973, σ. 18), όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την απόφαση της 16ης
Οκτωβρίου 1980 (ΕΕ αριθ. L 320 της 27. 11. 1980, σ. 33), ο κ. P. Mariotti (Ιταλία) διορίσθηκε
αναπληρωτής της Συμβουλευτικής Επιτροπής των Καταναλωτών από την 1η Αυγούστου 1984,
σε αντικατάσταση της κας C. Rapisarda, για τη διάρκεια της εντολής η οποία υπολείπεται
μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1986.

Ανακοίνωση
(84/C 192/05)
Με απόφαση της 13ης Ιουλίου 1984, η Επιτροπή διόρισε τον κ. Ernst Piehl διευθυντή του
Ευρωπαϊκού Κέντρου για την ανάπτυξη της επαγγελματικής κατάρτισης, για την περίοδο από
1 Οκτωβρίου 1984 έως 30 Σεπτεμβρίου 1989.

Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τις εισαγωγές στο Ηνωμένο Βασίλειο ορισμένων
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων καταγωγής Ταϋλάνδης
(84/C 192/06)
Δυνάμει του άρθρου 11 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3589/82 του Συμβουλίου
της 23ης Δεκεμβρίου 1982 περί του κοινού καθεστώτος εισαγωγών ορισμένων κλωστοϋφα
ντουργικών προϊόντων καταγωγής τρίτων χωρών (!), η Επιτροπή κοινοποίησε στις 17 Ιουλίου
1984 στην Ταϋλάνδη αίτηση διαβουλεύσεων με σκοπό να επιτύχει συμφωνία ή να καταλήξει
σε κοινά συμπεράσματα όσον αφορά το κατάλληλο επίπεδο περιορισμού για τις εισαγωγές
στο Ηνωμένο Βασίλειο προϊόντων της κατηγορίας 29, καταγωγής Ταϋλάνδης.
Εν αναμονή αμοιβαίας αποδεκτής λύσης, η Επιτροπή ζήτησε από τις αρχές της Ταϋλάνδης να
περιορίσουν για προσωρινή περίοδο 3 μηνών, από τις 17 Ιουλίου 1984, τις εξαγωγές των
προϊόντων της κατηγορίας 29 προς ορισμένες περιοχές της Κοινότητας, ως εξής:
— εξαγωγές προς το Ηνωμένο Βασίλειο, κατηγορία 29: 40 000 τεμάχια.
(') ΕΕ αριθ. L 374 της 31. 12. 1982, σ. 106.

Ανακοίνωση της Επιτροπής βάσει του άρθρου 115 της συνθήκης ΕΟΚ
(84/C 192/07)
Η Επιτροπή, με απόφαση της 17ης Ιουλίου 1984, εξουσιοδότησε τις χώρες της Benelux να
αποκλείσουν της κοινοτικής μεταχειρίσεως επανωφόρια αδιάβροχα (συμπεριλαμβανομένων
των καπών), και σακκάκια υφασμένα, της διακρίσεως ex 61.02 Β II του Κοινού Δασμολογίου
(κατηγορία 15 Β), καταγωγής Γιουγκοσλαβίας, που τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία στα
άλλα κράτη μέλη.
Η απόφαση ισχύει από τις 10 Ιουλίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 1984.
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