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Θέμα: Αναφορά 1829/2008, του Siegfried Pilcher, αυστριακής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
της Arbeiterkammer Salzburg (εργατικής ένωσης), σχετικά με τη συγχώνευση της 
Sappi και της M-real

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων εκφράζει αντιρρήσεις σχετικά με τη συγχώνευση των εταιρειών Sappi και M-
real (υπόθεση COMP/M.5283 – Sappi/M-real). Διατείνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε 
ελάχιστα υπόψη το γεγονός ότι, ως αποτέλεσμα της συγχώνευσης, η Sappi λαμβάνει μερίδιο 
55% της αγοράς χαρτιού επιχρισμένου χαρτιού. Η συγχώνευση περιλαμβάνει σχέδια για την 
πώληση ενός εργοστασίου παραγωγής χαρτιού στο Hallein. Ως αποτέλεσμα, όχι μόνο θα 
αφανιστούν 700 θέσεις εργασίας που πλήττονται άμεσα, αλλά θα χαθούν και θέσεις εργασίας 
σε εταιρείες εφοδιασμού, για παράδειγμα στη βιομηχανία προμήθειας ξυλείας. Ο αναφέρων 
επίσης διατείνεται ότι ελάχιστα ελήφθησαν υπόψη οι κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες 
στην περιοχή του Hallein. Κατά την άποψή του, ο μοναδικός σκοπός της συγχώνευσης είναι 
η αύξηση της τιμής του ειδικού χαρτιού μέσω της μείωσης της προσφοράς του. Ο αναφέρων 
ζητεί να διεξαχθούν περαιτέρω έρευνες.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 8 Απριλίου 2009. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 192, παράγραφος 4, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 19 Ιουνίου 2009.

"Οι τρεις αναφέροντες, η Kammer für Arbeiter Angestellte (εκπροσώπηση των εργαζομένων) 
του Σάλτσμπουργκ (Αυστρία, στο εξής "ΑΚ Σάλτσμπουργκ"), η συνδικαλιστική οργάνωση
υπαλλήλων στον ιδιωτικό τομέα, η συνδικαλιστική οργάνωση δημοσιογράφων και των 
εργαζομένων στους τομείς εκτύπωσης και χάρτου, και η συνδικαλιστική οργάνωση 
υπαλλήλων του τομέα της χημικής βιομηχανίας διαφωνούν με την απόφαση εκκαθάρισης εκ 
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μέρους της Επιτροπής σε ό,τι αφορά τη διαδικασία του ελέγχου της συγχώνευσης (υπόθεση 
CΟΜΡ/Μ.5283-Sappi/M-real. Με αυτή τη συναλλαγή η εταιρεία Sappi εξαγόρασε την 
επιχείρηση εντυπωμένου χαρτιού της εταιρείας M-real. Ως μέρος αυτής της συναλλαγής, η 
Sappi απέκτησε ορισμένα στοιχεία ενεργητικού της μονάδας παραγωγής στο Hallein, κοντά 
στο Σάλτσμπουργκ, που έχουν σχέση με την παραγωγή επιχρισμένου χαρτιού, όπως 
παραγωγικός εξοπλισμός και ορισμένα άυλα περιουσιακά στοιχεία, αλλά όχι το ίδιο το 
εργοστάσιο. Η παραγωγή επιχρισμένου χαρτιού στο Hallein διεκόπη στις 30 Απριλίου 2009. 
Στο μέλλον, η εταιρεία Sappi σκοπεύει να προμηθεύει τους πελάτες της εταιρείας M-real στο 
Hallein με επιχρισμένο χαρτί από άλλες μονάδες παραγωγής της στην Ευρώπη.

Οι αναφέροντες υποστηρίζουν ότι ήταν εσφαλμένη η εκτίμηση σε ό,τι αφορά την απόφαση 
εκκαθάρισης για τη συγχώνευση στο βαθμό που το μερίδιο αγοράς της εταιρείας Sappi μετά 
την εξαγορά της επιχείρησης επιχρισμένου χαρτιού Μ-real σαφώς υποτιμήθηκε. Επικρίνουν 
την πώληση του εξοπλισμού παραγωγής στο Hallein διότι αυτό καθιστά δυσκολότερη την 
εξεύρεση επενδυτή για ολόκληρη τη μονάδα παραγωγής. Τονίζουν τις κοινωνικές συνέπειες 
της διακοπής της παραγωγής επιχρισμένου χαρτιού στο Hallein, εφόσον, κατ' αυτό τον τρόπο, 
επηρεάζονται άμεσα εκατοντάδες εργαζόμενοι, συγγενείς βιομηχανίες και η επιχείρηση στο 
Σάλτσμπουργκ.

Ήδη πριν από την απόφαση σχετικά με την εκκαθάριση, η ομοσπονδιακή ένωση 
εργαζομένων, ο σε εθνικό επίπεδο φορέας της ΑΚ Σάλτσμπουργκ, προέβη σε παρόμοια 
σχόλια με επιστολή στις 27 Οκτωβρίου 2008 και, εκ νέου, με επιστολή στις 5 Δεκεμβρίου 
2008. Η ΑΚ Σάλτσμπουργκ έγραψε στην Επιτροπή στις 30 Δεκεμβρίου, επαναλαμβάνοντας 
τους ίδιους ισχυρισμούς. Η Επιτροπή είχε ήδη εξετάσει αυτά τα σχόλια κατά τη διαδικασία 
ελέγχου της συγχώνευσης και εξέθεσε λεπτομερώς τους λόγους της απόφασής της τόσο στην 
ομοσπονδιακή ένωση εργαζομένων (απαντώντας στην επιστολή της 5ης Δεκεμβρίου) όσο και 
στην ΑΚ Σάλτσμπουργκ (απαντώντας στην επιστολή της 30ής Δεκεμβρίου 2008). Σε ό,τι 
αφορά τη συγκεκριμένη συναλλαγή και τη διαδικασία ελέγχου της συγχώνευσης, ο αξιότιμος 
βουλευτής του Κοινοβουλίου κ. Herbert Bösch απηύθυνε προς την Επιτροπή γραπτή 
ερώτηση1, η οποία απαντήθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 2009.

Θα πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι η ΑΚ Σάλτσμπουργκ, η ομοσπονδιακή ένωση 
εργαζομένων και το κρατίδιο του Σάλτσμπουργκ υπέβαλαν στην Επιτροπή καταγγελία, με 
επιστολή στις 2 Φεβρουαρίου 2009, στην οποία ισχυρίζονται ότι ήταν παράνομη η συμφωνία 
για το κλείσιμο του εργοστασίου χαρτιού στο Hallein, κατά παράβαση του άρθρου 81 της 
Συνθήκης ΕΚ, και στην οποία εισηγούνται ακύρωση της απόφασης εκκαθάρισης σε ό,τι 
αφορά τη συγχώνευση. Μετά από λεπτομερή διερεύνηση των ισχυρισμών, η οποία 
συμπεριλάμβανε την παροχή σχετικών πληροφοριών από τις εταιρείες Sappi και M-real, οι 
καταγγέλλοντες ενημερώθηκαν με επιστολή της 24ης Απριλίου 2009 ότι η Επιτροπή 
κατέληξε στο προκαταρκτικό συμπέρασμα ότι υπάρχουν ανεπαρκείς λόγοι για την ανάληψη 
σχετικών ενεργειών. Ωστόσο, στις 20 Μαΐου 2009, οι καταγγέλλοντες ενημέρωσαν την 
Επιτροπή με αιτιολογημένη επιστολή ότι υποστηρίζουν την καταγγελία τους στηριζόμενοι 
στο γεγονός ότι η συμφωνία ήταν παράνομη εφόσον πραγματοποιήθηκε κατά παράβαση του 
άρθρου 81 της Συνθήκης ΕΚ. Η Επιτροπή εξετάζει επί του παρόντος τα επιχειρήματα που 
εκθέτουν οι αναφέροντες στην τελευταία αυτή επιστολή τους.

                                               
1 Βλ. γραπτή ερώτηση Ε-0108/09.
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Η Επιτροπή αξιολόγησε την κοινοποιηθείσα εξαγορά σύμφωνα με τον κανονισμό του 
Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 139/2004 της 20ής Ιανουαρίου 2004 σχετικά με τον έλεγχο των 
συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων ("Κανονισμός ΕΚ για τις συγχωνεύσεις")1. Σύμφωνα 
με το άρθρο 2, παράγραφος 2, του κανονισμού της ΕΚ για τις συγχωνεύσεις, η Επιτροπή 
κηρύσσει συμβατές με την κοινή αγορά συγκεντρώσεις που δεν ενδέχεται να παρακωλύουν 
σημαντικά τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό στην κοινή αγορά ή σε σημαντικό τμήμα αυτής, 
ιδίως ως αποτέλεσμα της δημιουργίας ή της ενίσχυσης μιας δεσπόζουσας θέσης. Αυτό 
σημαίνει ότι, αν μια κοινοποιηθείσα συγχώνευση δεν παρεμποδίζει σημαντικά τον 
αποτελεσματικό ανταγωνισμό, η Επιτροπή οφείλει να εγκρίνει τη συγχώνευση και δεν έχει 
δικαίωμα να την απαγορεύσει για λόγους άλλους εκτός από εκείνους που καθορίζονται στον 
κανονισμό της ΕΚ για τις συγχωνεύσεις.

Ούτως εχόντων των πραγμάτων, η Επιτροπή εξέτασε τι πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στον 
ανταγωνισμό θα μπορούσε να προκαλέσει τη συγκεκριμένη συναλλαγή. Γι' αυτό το σκοπό, η 
Επιτροπή προέβη σε προσεκτική διερεύνηση του αντικτύπου της συγκέντρωσης στον 
ανταγωνισμό. Με βάση την προηγούμενη πρακτική της Επιτροπής και τα αποτελέσματα της 
διερεύνησης της αγοράς στη συγκεκριμένη περίπτωση, βρέθηκε ότι η αγορά εκείνη που θα 
επηρεασθεί κυρίως από την εν λόγω συναλλαγή είναι η αγορά του επιχρισμένου χαρτιού (ως 
τμήμα της αγοράς πολύ λεπτού χαρτιού). Ανταγωνιστές και πελάτες επιβεβαίωσαν ότι αυτή η 
αγορά ανήκε τουλάχιστον στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ).

Ενώ οι αναφέροντες δεν φαίνεται να αμφισβητούν το προϊόν και τις γεωγραφικές αγορές 
όπως εκτίθενται στην απόφαση για τη συγχώνευση, ισχυρίζονται ότι η εταιρεία Sappi θα έχει 
υψηλότερα μερίδια αγοράς μετά τη συγκεκριμένη συναλλαγή. Όμως, η ανάλυση στην οποία 
παραπέμπουν οι αναφέροντες, ότι δηλαδή η εταιρεία Sappi θα έχει μερίδιο αγοράς ύψους 
55% μετά τη συγχώνευση, δεν αντιστοιχεί στα αποτελέσματα της έρευνας της αγοράς εκ 
μέρους της Επιτροπής. Βασίζεται στον υπολογισμό που η ομοσπονδιακή ένωση εργαζομένων 
υπέβαλε στην Επιτροπή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ελέγχου της συγχώνευσης, στην 
επιστολή της της 27ης Οκτωβρίου 2008. Η Επιτροπή εξέτασε με προσοχή αυτή την άποψη 
καθώς και τις απόψεις των μερών και τη συνέκρινε με τα αποτελέσματα της έρευνας της 
αγοράς. Ιδιαίτερα, συγκεντρώθηκαν στοιχεία για τις πωλήσεις και τις παραγωγικές 
ικανότητες των εταιρειών Sappi, M-real και των ανταγωνιστών τους. Με βάση αυτές τις 
πληροφορίες, ήταν δυνατή η ανασυγκρότηση της αγοράς. Η έρευνα απεκάλυψε ότι η εταιρεία 
Sappi θα διατηρήσει μερίδιο αγοράς, μετά τη συγχώνευση, στον τομέα του επιχρισμένου 
χαρτιού, που θα κυμαίνεται μεταξύ 20 και 30% στον ΕΟΧ. Από την άλλη πλευρά, η έρευνα 
απέδωσε αποτελέσματα που δεν ήταν σύμφωνα με τον υπολογισμό της ομοσπονδιακής 
ένωσης εργαζομένων και ο λόγος γι' αυτή την υπερεκτίμηση των μεριδίων αγοράς είναι ότι ο 
υπολογισμός συμπεριλάμβανε παραγωγικές ικανότητες των εταιρειών Sappi και M-real που 
αφορούσαν άλλα προϊόντα και όχι το επιχρισμένο χαρτί, π.χ. επιχρισμένο χαρτί από μηχανικό 
πολτό, και τα οποία δεν αποτελούν τμήμα της συγκεκριμένης αγοράς. Σε όλες τις άλλες 
αγορές που έχουν προσδιορισθεί από την απόφαση της Επιτροπής, τα μερίδια αγοράς θα είναι 
σημαντικά μικρότερα.

Επιπλέον, στην περί ανταγωνιστικότητας αξιολόγησή της, η Επιτροπή έλαβε υπόψη ότι η 
εταιρεία Sappi απέκτησε άυλα και υλικά στοιχεία ενεργητικού στο εργοστάσιο στο Hallein, 
π.χ. εξοπλισμό για την παραγωγή επιχρισμένου χαρτιού, αλλά δεν μπορούσε να βρει λόγους 

                                               
1 ΕΕ L 24. 29.1.2004.
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για να εναντιωθεί στη συναλλαγή, καθώς η Sappi θα αντιμετωπίσει σημαντικό ανταγωνισμό 
στις οικείες ευρωπαϊκές αγορές χαρτιού μετά την εξαγορά της M-real. Δεδομένης της 
παρουσίας άλλων μεγάλων ανταγωνιστών στην αγορά, η Επιτροπή διεπίστωσε ότι η 
συναλλαγή δεν εγείρει σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη συμβατότητα με την κοινή αγορά και 
τη συμφωνία για τον ΕΟΧ.

Τέλος, η Επιτροπή θα ήθελε να επισημάνει ότι ο ορθός τρόπος για να αμφισβητηθεί η 
νομιμότητα της απόφασης εκκαθάρισης σε ό,τι αφορά τη συγχώνευση θα ήταν να κατατεθεί 
αίτηση για ακύρωση σύμφωνα με το άρθρο 230 της Συνθήκης ΕΚ. Ωστόσο, η απόφαση 
εκκαθάρισης δεν αμφισβητήθηκε, με αποτέλεσμα να καταστεί οριστική. Επίσης, για λόγους 
που εκτίθενται στην απάντηση της Επιτροπής της 24ης Απριλίου 2009 προς τους 
αναφέροντες, που περιλαμβάνουν επίσης και τον αναφέροντα ΑΚ Σάλτσμπουργκ, οι 
αναφέροντες δεν έχουν υποβάλει στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να συμβάλουν σε εκ νέου 
αξιολόγηση της απόφασης εκκαθάρισης. Συγκεκριμένα, στην παρούσα περίπτωση, οι 
αναφέροντες ούτε ισχυρίσθηκαν ούτε αιτιολόγησαν με στοιχεία ότι πληρούνται οι όροι που 
εκτίθενται στο άρθρο 6, παράγραφος 3, στοιχείο α) του κανονισμού ΕΚ για τις συγχωνεύσεις, 
στο πλαίσιο των οποίων η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να ακυρώσει μια απόφαση.

Εφόσον δεν υπάρχει κάποιο αίτημα για δικαστική επανεξέταση, η απόφαση κατέστη οριστική 
μετά τη λήξη των σχετικών προθεσμιών. Επιπλέον, οι αναφέροντες δεν υποβάλλουν νέα 
επιχειρήματα που θα μπορούσαν να θέσουν υπό αμφιβολία τη νομιμότητα της απόφασης 
εκκαθάρισης για τη συγχώνευση και θα μπορούσαν επίσης να δικαιολογήσουν μια 
επανεκτίμηση. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή θεωρεί ότι δεν δικαιολογείται καμία νέα 
διερεύνηση."


