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Benoeming van een lid van het Raadgevend Comité van Verbruikers
(84/C 192/04)
Overeenkomstig artikel 6, vierde alinea, van het besluit van de Commissie van 25 september 1973 (PB nr. L 283 van 10. 10. 1973, blz. 18), in laatste instantie gewijzigd door
het besluit van 16 oktober 1980 (PB nr. L 320 van 27. 11. 1980, blz. 33), wordt de heer
P. Mariotti (Italië) benoemd tot plaatsvervanger van het Raadgevend Comité van Verbruikers vanaf 1 augustus 1984, ter vervanging van mevrouw C. Rapisarda, voor de verdere duur van het mandaat van laatstgenoemde, te weten tot 31 december 1986.

Mededeling
(84/C 192/05)
Bij besluit van 13 juli 1984, heeft de Commissie de heer Ernst Piehl voor het tijdvak van
1 oktober 1984 tot en met 30 september 1989 benoemd tot directeur van het Europees
Centrum voor de Ontwikkeling van de Beroepsleiding.

Mededeling van de Commissie betreffende de invoer in het Verenigd Koninkrijk van
bepaalde textielprodukten van oorsprong uit Thailand
(84/C 192/06)
Krachtens artikel 11, lid 5, van Verordening (EEG) nr. 3589/82 van de Raad van 23
december 1982 betreffende de gemeenschappelijke regeling van toepassing op de invoer
van bepaalde textielprodukten van oorsprong uit derde landen (*), heeft de Commissie
op 17 Juli 1984 aan de Thailandse autoriteiten een verzoek tot overleg genotificeerd, ten
einde te komen tot een akkoord of tot gemeenschappelijke conclusies inzake een passend
maximumniveau voor de invoer in het Verenigd Koninkrijk van produkten van categorie
29, van oorsprong uit Thailand.
In afwachting van een voor beide partijen bevredigende oplossing, heeft de Commissie
de Thailandse autoriteiten verzocht de uitvoer van de produkten van categorie 29, naar
bepaalde gebieden van de Gemeenschap voor een voorlopige periode van drie maanden
te rekenen vanaf 17 juli 1984 als volgt te beperken:
— uitvoer naar het Verenigd Koninkrijk, categorie 29: 40 000 stuks.
O PB nr. L 372 van 31. 12. 1982, blz. 106.

Mededeling van de Commissie ingevolge artikel 115 van het EEG-Verdrag
(84/C 192/07)
De Commissie heeft, bij beschikking van 17 juli 1984 aan de Beneluxlanden machtiging
verleend om mantels, regenjassen en capes daaronder begrepen, blazers, en jasjes, geweven, van post ex 61.02 B II, categorie 15 B, van het gemeenschappelijke douanetarief,
van oorsprong uit Joegoslavië, en in de overige Lid-Staten in het vrije verkeer gebracht,
van de communautaire behandeling uit te sluiten.
De beschikking geldt van 10 juli tot en met 31 december 1984.
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