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1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä vastustaa Sappin ja M-realin fuusiota (asia COMP/M.5283 –
Sappi/M-real). Hänen mukaansa Euroopan komissio ei kiinnittänyt riittävästi huomiota siihen, 
että fuusion seurauksena Sappin osuus päällystetyn paperin markkinoista kasvaa 
55 prosenttiin. Fuusioon sisältyy suunnitelma Halleinissa toimivan M-realin paperitehtaan 
myymisestä. Sen seurauksena menetetään suoraan 700 työpaikkaa, ja lisäksi 
toimittajayrityksistä, kuten puutavaraa toimittavista yhtiöistä, katoaa työpaikkoja. 
Vetoomuksen esittäjän mukaan Halleinin alueeseen kohdistuviin sosiaalisiin ja taloudellisiin 
vaikutuksiin ei ole kiinnitetty riittävästi huomiota. Hän katsoo, että fuusion ainoana 
tarkoituksena on nostaa erikoispaperin hintaa supistamalla tarjontaa. Vetoomuksen esittäjä 
kehottaa tutkimaan asiaa tarkemmin.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 8. huhtikuuta 2009. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 19. kesäkuuta 2009

Kolme vetoomuksen esittäjää, Kammer für Arbeiter und Angestellte (työntekijöiden edustus) 
Salzburgissa (Itävalta, jäljempänä "AK Salzburg"), yksityisen sektorin, journalismin, paino- ja 
paperialan ammattiliitto sekä kemian alan ammattiliitto vastustavat komission keskittymien 
valvontamenettelyssä tekemää päätöstä ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättämisestä 
(COMP/M.5283 – Sappi/M-real). Liiketoimen yhteydessä Sappi sai omistukseensa M-realin 
graafista paperia koskevan liiketoiminnan. Osana hankintaa Sappi sai haltuunsa Halleinissa 
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lähellä Salzburgia sijaitsevan tuotantolaitoksen omaisuutta, joka liittyy puuvapaan 
päällystetyn paperin tuotantoon, kuten tuotantolaitteita ja useita aineettomia hyödykkeitä, 
mutta ei itse tehdasta. Puuvapaan päällystetyn paperin tuotanto lopetettiin Halleinissa 
30. huhtikuuta 2009. Tulevaisuudessa Sappi aikoo toimittaa M-realin Halleinin puuvapaan 
paperin asiakkaille tavaraa muista tuotantolaitoksistaan Euroopassa.
Vetoomuksen esittäjät väittävät, että sulautumisen hyväksymispäätöksen arviointi on 
virheellinen, koska Sappin markkinaosuuden koko M-realin graafista paperia koskevan 
liiketoiminnan hankkimisen jälkeen on selvästi aliarvioitu. Ne kritisoivat Halleinin 
tuotantolaitteiston myyntiä, koska tämän jälkeen on vaikea löytää sijoittajaa integroidulle 
tuotantolaitokselle. Vetoomuksen esittäjät korostavat puuvapaan paperituotannon 
lopettamisen sosiaalisia seurauksia Halleinissa, sillä se koskee suoraan useita satoja 
työntekijöitä, alaan liittyviä tuotannonaloja ja laitoksen sijaintipaikkaa Salzburgia.

Jo ennen hyväksyvää päätöstä Bundesarbeitskammer, AK Salzburgin kansallinen 
kattojärjestö, esitti samanlaisia huomioita 27. lokakuuta 2008 ja jälleen 5. joulukuuta 2008 
päivätyissä kirjeissään. AK Salzburg kirjoitti komissiolle 30. joulukuuta ja esitti samat 
väitteet. Komissio tarkasteli näitä huomautuksia jo keskittymien valvontamenettelyssä ja esitti 
päätöksen yksityiskohtaiset perustelut sekä Bundesarbeitskammerille (vastauksessa 
5. joulukuuta lähetettyyn kirjeeseen) että AK Salzburgille (vastauksessa 30. joulukuuta 2008 
lähetettyyn kirjeeseen). Myös Euroopan parlamentin jäsen Herbert Bösch esitti komissiolle 
kirjallisen kysymyksen1 liiketoimesta ja keskittymien valvontamenettelystä, ja hänelle 
vastattiin 13. helmikuuta 2009.
Taustasta on mainittava myös, että AK Salzburg, Bundesarbeitskammer ja Salzburgin 
osavaltio esittivät valituksen komissiolle 2. helmikuuta 2009 päivätyssä kirjeessään, jossa ne 
väittivät laittoman sopimuksen johtavan Halleinin paperitehtaan sulkemiseen EY:n 
perustamissopimuksen 81 artiklan vastaisesti ja ehdottivat sulautumisen hyväksymistä 
koskevan päätöksen peruuttamista. Tutkittuaan väitteet yksityiskohtaisesti ja pyydettyään 
lisätietoja sekä Sappilta että M-realilta komissio ilmoitti valituksen esittäjille 
24. huhtikuuta 2009 päivätyssä kirjeessään tulleensa alustavaan johtopäätökseen, että kantelua 
koskeviin toimenpiteisiin ei ole olemassa riittäviä perusteita. Kantelijat ilmoittivat kuitenkin 
komissiolle 20. toukokuuta 2009 perustellussa lausunnossaan, että ne pitivät voimassa EY:n 
perustamissopimuksen 81 artiklan vastaista laitonta sopimusta koskevan kantelunsa. Komissio 
tarkastelee parhaillaan kantelijoiden ilmoituksessa esittämiä väitteitä.

Komissio arvioi ilmoitetun hankinnan yrityskeskittymien valvonnasta 20. tammikuuta 2004 
annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (”EY:n sulautuma-asetus)2 mukaisesti. 
Sulautuma-asetuksen 2 artiklan 2 kohdan mukaan komissio julistaa keskittymän 
yhteismarkkinoille soveltuvaksi, jollei se olennaisesti estä tehokasta kilpailua 
yhteismarkkinoilla tai niiden merkittävällä osalla erityisesti siitä syystä, että sillä luodaan 
määräävä asema tai vahvistetaan sitä. Tämä tarkoittaa, että jos ilmoitettu keskittymä ei 
olennaisesti estä tehokasta kilpailua, komission on hyväksyttävä fuusio, eikä sillä ole valtaa 
olla hyväksymättä sulautumaa muilla kuin EY:n sulautuma-asetuksessa esitetyillä perusteilla.

Tämän vuoksi komissio tarkasteli hankinnan mahdollisia kielteisiä vaikutuksia kilpailuun. 
Komissio toteutti tämän osalta huolellisen selvityksen keskittymän kilpailuvaikutuksista. 
Komission aiemman käytännön ja tätä tapausta koskevan markkinatutkimuksen tulosten 

                                               
1 Ks. kirjallinen kysymys E-0108/09.
2 EUVL L 24, 29.1.2004.
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perusteella todettiin, että pääasialliset markkinat, joihin liiketoimi vaikuttaa, ovat puuvapaan 
päällystetyn paperin markkinat (hienopaperimarkkinoiden segmentti). Kilpailijat ja asiakkaat 
vahvistivat, että markkinoiden laajuus kattaa ainakin Euroopan talousalueen (ETA).
Vetoomuksen esittäjät eivät kiistä tuote- ja maantieteellisiä markkinoita sellaisina kuin ne on 
määritetty yrityskeskittymäpäätöksessä, mutta ne väittävät, että liiketoimen jälkeen Sappilla 
on suurempi markkinaosuus. Vetoomuksen esittäjien esittämä analyysi, jonka mukaan Sappin 
markkinaosuus on yrityskeskittymän jälkeen 55 prosenttia, ei kuitenkaan vastaa komission 
markkinatutkimuksen tuloksia. Se perustuu laskelmaan, jonka Bundesarbeitskammer toimitti 
komissiolle keskittymien valvontamenettelyn aikana 27. lokakuuta 2008 päivätyssä 
kirjeessään. Komissio on harkinnut tarkoin tätä esitystä sekä osapuolten esityksiä ja verrannut 
niitä markkinatutkimuksen tuloksiin. Tietoa kerättiin erityisesti Sappin, M-realin ja niiden 
kilpailijoiden myynnistä ja tuotantokapasiteetista markkinoilla. Näiden tietojen perusteella 
markkinoiden rekonstruoiminen oli mahdollista. Tutkimukset osoittivat, että liiketoimen 
jälkeen Sappin markkinaosuus on noin 20–30 prosenttia ETA:n laajuisista puuvapaan 
päällystetyn paperin markkinoista. Toisaalta tutkimuksen tulokset eivät tukeneet 
Bundesarbeitskammerin esittämää laskelmaa. Markkinaosuuden yliarvioinnin syy oli se, että 
laskelmaan sisältyivät Sappin ja M-realin muun kuin puuvapaan päällystetyn paperin, 
esimerkiksi päällystetyn puupitoisen paperin, tuotantokapasiteetit, jotka eivät ole osa 
merkityksellisiä markkinoita. Kaikilla muilla komission määrittämillä markkinoilla 
markkinaosuudet ovat huomattavasti pienempiä.

Lisäksi komissio otti kilpailua koskevassa arvioinnissaan huomioon sen, että Sappi sai 
haltuunsa Halleinin paperitehtaan aineetonta ja aineellista omaisuutta, kuten esimerkiksi 
puuvapaan päällystetyn paperin tuotantolaitteet, mutta ei löytänyt perusteita vastustaa 
liiketointa, sillä Sappi kohtaa merkittävää kilpailua Euroopan merkityksellisillä 
paperimarkkinoilla hankittuaan M-realin graafista paperia koskevan liiketoiminnan. Koska 
markkinoilla on muita, suuria kilpailijoita, komissio katsoi, ettei hankinta herätä vakavia 
epäilyjä sen soveltuvuudesta yhteismarkkinoille ja ETA-sopimuksen toimintaan.
Lopuksi komissio haluaa korostaa, että asianmukainen tapa kyseenalaistaa sulautumisen 
hyväksymispäätöksen laillisuus olisi ollut nostaa kumoamiskanne EY:n 
perustamissopimuksen 230 artiklan mukaisesti. Hyväksymispäätöstä ei kuitenkaan ole 
riitautettu, joten se on lopullinen. Vetoomuksen esittäjät eivät myöskään ole komission 
kantelijoille, myös vetoomuksen esittäjä AK Salzburgille, 24. huhtikuuta 2009 lähettämässä 
kirjeessään esittämistä syistä ole ilmoittaneet seikkoja, jotka edellyttäisivät 
hyväksymispäätöksen uudelleenarviointia. Vetoomuksen esittäjät eivät ole kiistäneet tai 
perustelleet sitä, että erityisesti EY:n sulautuma-asetuksen 6 artiklan 3 kohdan a alakohdassa 
esitetyt edellytykset komission päätökselle ovat tässä tapauksessa täyttyneet.

Koska kannetta ei ole nostettu, päätös on asianmukaisten määräaikojen päätyttyä lopullinen. 
Vetoomuksen esittäjät eivät myöskään ole esittäneet mitään uusia väitteitä, jotka herättäisivät 
epäilyksiä sulautumisen hyväksymispäätöksen laillisuudesta ja jotka perustelisivat 
uudelleenarvioinnin. Komissio katsoo tämän vuoksi, ettei uusi tutkimus ole perusteltu.


