
II 

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa) 

DECYZJE 

RADA 

DECYZJA RADY 

z dnia 16 lutego 2009 r. 

w sprawie zawarcia Umowy między Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Korei dotyczącej 
współpracy w sprawie działań antykonkurencyjnych 

(2009/586/WE) 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, 
w szczególności jego art. 83 i 308, w związku z jego 
art. 300 ust. 3 akapit pierwszy, 

uwzględniając wniosek Komisji, 

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego ( 1 ), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Z uwagi na coraz szerszy międzynarodowy wymiar 
problemów w zakresie konkurencji należy wzmocnić 
współpracę międzynarodową w tej dziedzinie. 

(2) Należyte i skuteczne egzekwowanie prawa konkurencji 
jest ważnym aspektem efektywnego funkcjonowania 
rynków i handlu międzynarodowego. 

(3) Wypracowanie zasad wzajemnego poszanowania praw 
na gruncie prawa międzynarodowego i wdrożenie tych 
zasad przy egzekwowaniu prawa konkurencji Wspólnoty 
i Korei Południowej może przyczynić się do zwiększenia 
skuteczności tego prawa. 

(4) W tym celu Komisja wynegocjowała umowę z rządem 
Republiki Korei dotyczącą stosowania zasad konkurencji 
Wspólnoty i Korei Południowej. 

(5) Z uwagi na objęcie umową połączeń i przejęć przedsię
biorstw, które podlegają rozporządzeniu Rady (WE) nr 
139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli 
koncentracji przedsiębiorstw (rozporządzenie WE 
w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw) ( 2 ), opiera
jącym się zasadniczo na art. 308 Traktatu, niniejsza 
decyzja powinna również opierać się na nim. 

(6) Należy zatwierdzić tę umowę, 

STANOWI, CO NASTĘPUJE: 
Artykuł 1 

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty Umowę 
między Wspólnotą Europejską a rządem Republiki Korei doty
czącą współpracy w sprawie działań antykonkurencyjnych. 
Tekst umowy jest załączony do niniejszej decyzji. 

Artykuł 2 

Niniejszym upoważnia się Przewodniczącego Rady do wyzna
czenia osoby lub osób umocowanych do podpisania umowy, 
aby stała się ona wiążąca dla Wspólnoty (*). 

Sporządzono w Brukseli dnia 16 lutego 2009 r. 

W imieniu Rady 

O. LIŠKA 
Przewodniczący

PL 4.8.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 202/35 

( 1 ) Opinia z dnia 4 grudnia 2008 r. (dotychczas nieopublikowana 
w Dzienniku Urzędowym). 

( 2 ) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1. 
(*) Data wejścia w życie umowy zostanie opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej przez Sekretariat Generalny Rady.


