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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1829/2008, внесена от Siegfried Pichler, с австрийско гражданство, 
от името на Arbeiterkammer Salzburg (трудова организация), относно  
сливането на Sappi и M-real

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията възразява срещу сливането на дружествата Sappi и M-real 
(Дело COMP/M.5283 – Sappi/M-real). Той твърди, че Европейската комисия е 
пренебрегнала факта, че в резултат от сливането Sappi получава 55 % дял от пазара на 
промазана хартия. Сливането включва планове за продажбата на завод за хартия на M-
real в Hallein. В резултат на това не само ще бъдат закрити 700 пряко засегнати работни 
места, но ще бъдат загубени работни места и в компаниите за доставка, например в 
отрасъла за доставка на дървен материал. Вносителят на петицията твърди също така, 
че не са отчетени в достатъчна степен социалните и икономическите последици в 
областта Hallein. Според него единствената цел на сливането е да бъде увеличена 
цената на специалната хартия, като се намали предлагането. Вносителят на петицията 
призовава за допълнително проучване.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 8 април 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 19 юни 2009 г.

"Тримата вносители на петицията - Kammer für Arbeiter und Angestellte (организация, 
представляваща работниците) от Залцбург (Австрия, наричана по-долу "АK Salzburg"), 
професионалният съюз на работещите в частния сектор на журналистиката, 
полиграфическия и хартиения отрасъл, и професионалният съюз на работещите в 
химическия отрасъл, изразяват несъгласие с решение на Комисията във връзка с 
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процедура по одобряване на сливане (COMP/M.5283-Sappi/M-real). С тази сделка Sappi
придобива предприятието на M-real за графична хартия. Като част от сделката Sappi
придобива активи от завода в Hallein, близо до Залцбург, свързани с производството на 
несъдържаща дървесина промазана хартия, като производствени съоръжения и някои 
нематериални активи, но не и самия завод. Производството на несъдържаща дървесина 
промазана хартия е преустановено на 30 април 2009 г.. В бъдеще Sappi възнамерява да 
снабдява клиентите на M-real Hallein с несъдържаща дървесина хартия от другите си 
производствени мощности в Европа.

Според вносителите на петицията решението за одобряване на сливането е било 
погрешно, тъй като степента на увеличение на пазарния дял на Sappi след 
придобиването на предприятието за графична хартия на M-real явно е била подценена. 
Те се обявяват срещу продажбата на производствените съоръжения в Hallein, тъй като 
това би затруднило още повече намирането на инвеститор за производствения обект 
като цяло. Те изтъкват социалните последици от спирането на производството на 
несъдържаща дървесина хартия в Hallein, което пряко засяга няколко стотин работници 
и служители, както и свързаните с него производства и бизнес в Залцбург.

Още преди да излезе решението за одобрение, Bundesarbeitskammer, националната 
организация, на която AK Salzburg е член, изложи подобни забележки в писмо от 27 
октомври 2008 г. и отново в писмо от 5 декември 2008 г. AK Salzburg изпраща писмо до 
Комисията със същите твърдения на 30 декември. Комисията разгледа тези твърдения 
още по време на процедурата по контрол на сливане и подробно изложи причините за 
своето решение пред Bundesarbeitskammer (в отговор на писмото от 5 декември), както 
и пред AK Salzburg ( в отговор на писмото от 30 декември). Сделката и процедурата по 
контрол на сливане също бяха предмет на писмен въпрос до Комисията от члена на 
Парламента Herbert Bösch1, отговор на който е изпратен на 13 февруари 2009 г.

Като част от предисторията трябва също така да се спомене и това, че AK Salzburg, 
Bundesarbeitskammer и провинция Залцбург подадоха жалба в Комисията с писмо от 2 
февруари 2009 г. в което твърдят за незаконно споразумение за затваряне на хартиения 
завод Hallein в нарушение на член 81 на Договора за ЕО и предлагат отменяне на 
одобрението за сливане. След подробно проучване на твърденията, което включи
искания за информация както от Sappi така и от M-real, жалбоподателите бяха
уведомени с писмо от 24 април 2009 г., че Комисията е стигнала до предварително 
решение, че няма достатъчно основания да предприемане на действия във връзка с 
жалбата. Въпреки това на 20 май 2009 г. жалбоподателите изпращат на Комисията 
мотивирано искане, в което съобщават, че поддържат жалбата си относно според тях
незаконното споразумение, в нарушение на член 81 на Договора за ЕО. В момента
Комисията разглежда доводите включени в искането.

Комисията извърши оценка на сливането, за което постъпи уведомление, съгласно 
Регламент (ЕО) №139/2004 на Съвета от 20 януари 2004 г. относно контрола върху 
концентрациите между предприятия (Регламент за сливанията на ЕО).2 Съгласно член 
2, параграф 2 от Регламента за сливанията на ЕО, концентрация, която не би 

                                               
1 вж. писмен въпрос-0108/09
2 ОВ L 24, 29.1.2004 г.
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възпрепятствала съществено конкуренцията в рамките на общия пазар или на 
значителна част от него, в частност в резултат на създаването или засилването на 
господстващо положение, се обявява за съвместима с общия пазар. Това означава, че 
ако сливане, за което е подадено уведомление не възпрепятства съществено 
ефективната конкуренция, Комисията е задължена да го одобри и няма право да го
забрани на основания различни от установените в Регламента за сливанията.

В този контекст Комисията разгледа възможните отрицателни последици от тази сделка 
върху конкуренцията. За тази цел Комисията предприе внимателно проучване на  
въздействието на концентрацията върху конкуренцията. На базата на предишния си 
опит и въз основа на резултатите от проучването на пазара във връзка с този случай, 
Комисията установи, че основният пазар, който ще бъде засегнат от сделката е пазара 
за несъдържаща дървесина промазана хартия (сегмент от пазара на висококачествена 
хартия). Както конкурентите, така и клиентите потвърдиха, че този пазар се 
разпростира поне в Европейското икономическо пространство.

Вносителите на петицията не оспорват продуктовите и географските пазари, така както 
са изложени в решението за одобрение на сливането, но твърдят, че Sappi ще има по-
голям пазарен дял след сливането. Резултатите от анализа, цитирани от вносителите на 
петицията, според който след сделката Sappi ще държи 55% от пазара, обаче не 
съответства на резултатите от пазарното проучване, проведено от Комисията. Този 
анализ се основава на изчисление, което Bundesarbeitskammer представи на Комисията
в рамките на процедурата по одобрение на сливане в свое писмо от 27 октомври 2008 г. 
Комисията внимателно разгледа тези данни, както и данните, представени от страните 
и ги сравни с резултатите от своето пазарно проучване. В частност бяха събрани 
пазарни данни относно продажбите и производствените мощности на Sappi, М-real и 
техните конкуренти. Тези данни направиха възможна реконструкция на пазара. 
Проучването показа, че след сливането Sappi ще има дял от 20-30% на пазара на
несъдържаща дървесина промазана хартия в Европейското икономическо 
пространство. От друга страна проучването не потвърди данните представени от 
Bundesarbeitskammer - причината за надценяване на пазарния дял е че при 
изчисляването му са включени производствени мощности на Sappi и M-real, които не са 
за производство на несъдържаща дървесина промазана хартия, като например 
мощностите за промазана механична хартия, които не са част от въпросния пазар. На 
всички останали пазари, посочени в решението на Комисията, пазарните дялове са 
значително по-малки.

Освен това, в своята оценка на въздействието върху конкуренцията Комисията отчете 
придобиването от Sappi на материални и нематериални активи от завода в Hallein, т.е. 
съоръжения за производство на несъдържаща дървесина промазана хартия, но не 
намери основания за противопоставяне на сделката, тъй като след придобиването на 
предприятието на M-real за графична хартия, Sappi ще бъде изправен пред значителната 
конкуренция на съответните европейски пазари за хартия. Като има предвид 
присъствието на други големи конкуренти на пазара Комисията заключи, че сделката 
не предизвиква сериозни съмнения относно съответствието й с общия пазар и 
Споразумението за ЕИП.

И накрая Комисията би искала да подчертае, че правилният начин за оспорване на 
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законосъобразността на решение за одобрение на сливане би бил подаването на 
заявление за анулиране съгласно член 230 на Договора за ЕО. Но тъй като решението за 
одобрение не е било оспорено, то е станало окончателно. Освен това, поради 
причините, изложени от Комисията в нейния отговор от 24 април 2009 г.  на 
жалбоподателите, които включват и вносителя на петицията AK Salzburg , вносителите 
на петицията не са представили факти, изискващи преоценка на решението за 
одобрение. По-специално вносителите на петицията не твърдят и не доказват, че 
условията, изброени в член 6, параграф 3, буква а) от Регламента за сливанията на ЕС 
при които Комисията може да отмени свое решение са налице в настоящия случай.

В отсъствието на искания за съдебно преразглеждане решението стана окончателно при 
изтичане на съответните срокове. Освен това вносителите на петицията не представят 
нови аргументи, които да поставят под съмнение законосъобразността на решението за 
одобряване на сливането, които биха оправдали повторна оценка. Поради това 
Комисията счита, че не е необходимо ново проучване."


