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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1829/2008 af Siegfried Pichler, østrigsk statsborger, for 
Arbeiterkammer Salzburg, om fusionen Sappi/M-real

1. Sammendrag

Andrageren gør indsigelse imod fusionen mellem virksomhederne Sappi og M-real (sag 
COMP/M.5283 - Sappi/M-real). Han er af den opfattelse, at Kommissionen ikke i 
tilstrækkelig udstrækning har taget i betragtning, at Sappi som følge af fusionen får en 
markedsandel på 55 % på markedet for papir med belægning. Fusionen forudser bl.a. salget af 
en papirmaskine fra M-real i Hallein. Som følge heraf forsvinder der ikke kun 700 direkte 
berørte arbejdspladser, men også arbejdspladser hos underleverandører inden for f.eks. 
sektoren for levering af træ. Ansøgeren mener endvidere, at der ikke er taget tilstrækkeligt 
hensyn til de sociale og økonomiske følger i Halleinområdet. Ifølge ham er formålet med 
fusionen udelukkende at øge prisen på specialpapir ved at reducere udbuddet. Andrageren 
anmoder om en nærmere undersøgelse.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 8. april 2009).
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 192, stk. 4).

3. Kommissionens svar, modtaget den 19. juni 2009.

"De tre andragere, Kammer für Arbeiter und Angestellte (arbejdstagerorganisation) i Salzburg 
(herefter "AK Salzburg"), fagforbundet for beskæftigede inden for den private sektor, 
journalistik, trykkeri- og papirsektoren samt fagforbundet for den kemiske sektor er uenige i 
Kommissionens positive afgørelse i fusionskontrolproceduren COMP/M.5283-Sappi/M-real. 
Med fusionen overtog Sappi M-real's aktiviteter inden for papir med belægning. Som led i 
transaktionen overtog Sappi ved produktionsanlægget i Hallein ved Salzburg adskillige 
aktiver til produktion af træfrit papir med belægning, såsom produktionsudstyr og 
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immaterielle aktiver, men ikke selve anlægget. Produktionen af træfrit papir med belægning i 
Hallein blev indstillet den 30. april 2009. Fremover vil Sappi forsyne M-real Hallein's 
aftagere af træfrit papir fra virksomheden øvrige produktionssteder i Europa. 
Andragerne anfører, at vurderingen i forbindelse med godkendelse af fusionen var fejlagtig, 
idet Sappis markedsandel efter erhvervelsen af M-real's aktiviteter inden for grafisk papir 
klart blev undervurderet. De kritiserer salget af produktionsudstyr i Hallein, da dette gør det 
vanskeligere at finde en investor til det samlede produktionsanlæg. De understreger de sociale 
konsekvenser af indstillingen af produktionen af træfrit papir i Hallein, der berører adskillige 
hundrede direkte beskæftigede, tilknyttede industrigrene og Salzburg som hjemsted for 
virksomheder. 

Allerede inden godkendelsen fremsatte Bundesarbeitskammer, den nationale 
paraplyorganisation for AK Salzburg, tilsvarende bemærkninger i skrivelser af 27. oktober 
2008 og 5. december 2008. AK Salzburg har henvendt sig til Kommissionen den 30. 
december og gentaget disse bemærkninger. Kommissionen behandlede allerede disse 
bemærkninger under fusionskontrolproceduren og redegjorde detaljeret for afgørelsen over 
for både Bundesarbeitskammer (som svar på dettes skrivelse af 5. december) og AK Salzburg 
(som svar på skrivelse af 30. december 2008). I forbindelse med afgørelsen i 
fusionskontrolproceduren stillede MEP Herbert Bösch en skriftlig forespørgsel til 
Kommissionen1, som blev besvaret den 13. februar 2009.
Det bør desuden bemærkes, at AK Salzburg, Bundesarbeitskammer og delstaten Salzburg 
med skrivelse af 2. februar 2009 til Kommissionen fremsendte en klage, i hvilken de hævder, 
at aftalen om at lukke papirværket i Hallein var ulovlig, og at det er en overtrædelse af EF-
traktatens artikel 81, samt hvori de foreslår, at godkendelsen af fusionen tilbagekaldes. Efter 
en detaljeret undersøgelse af disse påstande, herunder anmodning om oplysninger fra både 
Sappi og M-real, blev klagerne med skrivelse af 24. april 2009 underrettet om, at 
Kommissionen var kommet til den foreløbige konklusion, at der ikke var tilstrækkeligt 
grundlag for at tage klagen til følge. Den 20. maj 2009 informerede klagerne imidlertid i en 
begrundet erklæring Kommissionen om, at de fastholdt deres klage vedrørende den ulovlige 
aftale og overtrædelsen af EF-traktatens artikel 81. Kommissionen behandler i øjeblikket 
klagernes argumenter i denne erklæring.

Kommissionen evaluerede den anmeldte erhvervelse i overensstemmelse med Rådets 
forordning (EF) nr. 139/2004 af 20. januar 2004 om kontrol med fusioner og 
virksomhedsovertagelser ("EF-fusionsforordningen")2. I overensstemmelse med EF-
fusionsforordningens artikel 2, stk. 2, skal Kommissionen erklære fusioner, der ikke hæmmer 
den effektive konkurrence betydeligt inden for fællesmarkedet eller en væsentlig del heraf, 
navnlig som følge af skabelsen eller styrkelsen af en dominerende stilling, forenelige med 
fællesmarkedet. Dette indebærer, at Kommissionen, hvis en anmeldt fusion ikke hæmmer den 
effektive konkurrence betydeligt, er forpligtet til at godkende den og ikke har kompetence til 
at forbyde den af andre årsager end dem, der er anført i EF-fusionsforordningen.
På denne baggrund har Kommissionen undersøgt de eventuelle negative konsekvenser for 
konkurrencen, som denne fusion vil kunne medføre. Med henblik herpå har Kommissionen 
foretaget en omhyggelig undersøgelse af fusionens konkurrencemæssige konsekvenser. 
Kommissionen konstaterede på grundlag af sin tidligere praksis og resultaterne af 

                                               
1 Se skriftlig forespørgsel E-0108/09.
2 EUT L 24 af 29.1.2004.
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markedsevalueringen i denne sag, at navnlig markedet for træfrit papir med belægning (en del 
af markedet for fint papir) ville blive påvirket af denne transaktion. Konkurrenter og kunder 
bekræftede, at dette marked i hvert fald omfatter hele Det Europæiske Økonomiske 
Samarbejdsområde (EØS).

Andragerne klager ikke over produktmarkederne og de geografiske markeder, som de anføres 
i afgørelsen om godkendelse, men de hævder, at Sappi efter transaktionen har opnået større 
markedsandele. Men andragernes analyse af, at Sappi skulle have en markedsandel på 55 % 
efter fusionen er ikke i overensstemmelse med resultaterne af Kommissionens 
markedsundersøgelse. Den er baseret på en beregning, som Bundesarbeitskammer som led i 
fusionskontrolproceduren fremsendte til Kommissionen med skrivelse af 27. oktober 2008. 
Kommissionen har omhyggeligt behandlet både dette indlæg og parternes indlæg og har 
sammenlignet dem med resultaterne af markedsundersøgelsen. Der blev navnlig indsamlet 
data om Sappis, M-reals og deres konkurrenters salg og produktionskapacitet. På grundlag af 
disse oplysninger var det muligt at rekonstruere markedet. Undersøgelsen viste, at Sappi efter 
transaktionen ville få en markedsandel på 20-30 % på EØS-markedet for træfrit papir med 
belægning. Undersøgelsen bekræftede ikke den beregning, Bundesarbeitskammer havde 
forelagt; årsagen til overvurderingen af markedsandelen er, at beregningen inkluderer 
produktionskapacitet hos Sappi og M-real, der anvendes til andre produkter end træfrit papir 
med belægning, f.eks. mekanisk papir med belægning, som ikke er en del af det relevante 
marked. På alle andre markeder, som er medtaget i Kommissionens afgørelse, vil 
markedsandelene være betragteligt mindre.
Desuden har Kommissionen i sin evaluering af konkurrencen taget hensyn til, at Sappi 
erhvervede materielle og immaterielle aktiver i værket i Hallein, f.eks. udstyr til produktion af 
træfrit papir med belægning, men den har ikke kunnet finde årsager til at gå imod fusionen, da 
Sappi vil være udsat for betragtelig konkurrence på de relevante europæiske papirmarkeder 
efter erhvervelsen af M-real's aktiviteter inden for grafisk papir. Da der er andre stærke 
konkurrenter på markedet, fandt Kommissionen ikke, at fusionen skabte væsentlig tvivl om 
foreneligheden med fællesmarkedet og EØS-aftalen. 

Endelig vil Kommissionen gerne påpege, at den korrekte vej til at anfægte lovligheden af 
afgørelsen om godkendelse af fusionen ville have været at søge afgørelsen annulleret, jf. EF-
traktatens artikel 230. Afgørelsen blev imidlertid ikke anfægtet og er derfor nu blevet endelig. 
Desuden har andragerne - af de årsager, som Kommissionen har redegjort for i sit svar af 24. 
april 2009 til klagerne, hvortil også hører andrageren AK Salzburg, ikke anført argumenter, 
der ville have krævet en ny evaluering af afgørelsen. Andragerne har navnlig ikke krævet eller 
dokumenteret, at de betingelser, der er anført i EF-fusionsforordningens artikel 6, stk. 3, litra 
a, på grundlag af hvilke Kommissionen kan tilbagekalde en afgørelse, er opfyldt i den 
foreliggende sag.

Da der ikke blev krævet retslig prøvning, blev afgørelsen endelig, efter at de relevante frister 
var udløbet. Desuden fremlægger andragerne ikke nye argumenter, der kan drage 
fusionsafgørelsens retmæssighed i tvivl og berettige en ny prøvning. Derfor anser 
Kommissionen det ikke for nødvendigt at foretage en ny undersøgelse."


