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Tárgy: A Siegfried Pichler, osztrák állampolgár által az „Arbeiterkammer Salzburg” 
nevében benyújtott, 1829/2008. számú petíció a Sappi és az M-real 
egyesüléséről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifogásolja a Sappi és az M-real társaság egyesülését (Ügyszám: 
COMP/M.5283 – Sappi/M-real).  Úgy véli, hogy az Európai Bizottság nem vette kellő 
mértékben figyelembe azt a tényt, hogy a Sappi az egyesülés következtében a mázolt papírok 
piacán 55%-os piaci részesedésre tesz szert. Az egyesülés keretében többek között tervbe 
vették az M-real halleini papírgyárának eladását. Ennek következményeként nem csak 700 
közvetlenül érintett munkahely szűnik meg, de a beszállító cégeknél – például a faszállítás 
területén – is leépítésekre kerül sor. A petíció benyújtója továbbá azt állítja, hogy túl kevés 
figyelmet szenteltek a halleini régiót érintő társadalmi és gazdasági következményeknek. 
Véleménye szerint az egyesülés kizárólagos célja a különleges papír árának emelése a kínálat 
szűkítése révén. A petíció benyújtója az ügy részletesebb kivizsgálását kéri.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2009. április 8. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól az eljárási 
szabályzat 192. cikkének (4) bekezdése szerint.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2009. június 19.

A petíció három benyújtója, a salzburgi Kammer für Arbeiter und Angestellte (munkavállalói 
képviselet) (Ausztria, a továbbiakban „AK Salzburg”), a magánszektorbeli munkavállalók, 
újságírók, nyomdászok és papíripari munkavállalók szakszervezete, valamint a vegyipari 
ágazat szakszervezete nem ért egyet a Bizottság azon határozatával, amely a COMP/M.5283-
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Sappi/M-real összefonódás-ellenőrzési eljárásban szabad utat enged az egyesülésnek. Ezzel a 
tranzakcióval a Sappi megszerezte az M-real grafikai célra szánt papírral foglalkozó üzletágát. 
A tranzakció részeként a Sappi megszerezte a Salzburg közeli halleini gyártóegység számos, a 
famentes mázolt papír gyártásához szükséges eszközét, például gyártóberendezéseket és 
különböző immateriális javakat, de magát a gyárat nem. A famentes mázolt papír gyártását 
2009. április 30-án függesztették fel Halleinben. A jövőben a Sappi egyéb európai 
gyártóegységeiből szándékozik ellátni az M-real halleini famentes mázas papírt vásárló 
ügyfeleit. 

A petíció benyújtói szerint az egyesülést engedélyező határozatban szereplő értékelés hibás 
volt, mivel jelentősen alulértékelte a Sappi piaci részesedését az M-real grafikaipapír-
üzletágának megszerzését követően. Kifogásolják a halleini gyártóberendezések eladását, 
mivel az megnehezíti, hogy befektetőt találjanak az integrált gyártóhelyre. Kiemelik a halleini 
famentes papírgyártás megszüntetésének társadalmi következményeit, amely több száz 
munkavállalót érint közvetlenül, továbbá a kapcsolódó iparágakat és a salzburgi létesítményt. 

A Bundesarbeitskammer, az AK Salzburg országos ernyőszervezete már a jóváhagyó 
határozat előtt hasonló megjegyzéseket tett 2008. október 27-i, majd 2008. december 5-i 
levelében. Az AK Salzburg december 30-án írt a Bizottságnak, megismételve ugyanezeket az 
állításokat. A Bizottság már az összefonódás-ellenőrzési eljárás során megvizsgálta ezeket a 
megjegyzéseket és mind a Bundesarbeitskammer december 5-i levelére adott válaszában, 
mind az AK Salzburg 2008. december 30-i levelére adott válaszában részletezte a határozat 
okait. A tranzakcióval és az összefonódás-ellenőrzési eljárással kapcsolatban Herbert Bösch 
parlamenti képviselő is írásbeli választ igénylő kérdéssel fordult a Bizottsághoz1, amelyre 
2009. február 13-án kapott választ.
Háttér-információként megemlítendő, hogy az AK Salzburg, a Bundesarbeitskammer és a 
Land Salzburg 2009. február 2-i levelében panaszt nyújtott be a Bizottságnál, amelyben azt 
állítják, hogy az EK-Szerződés 81. cikkébe ütköző illegális megállapodás született a halleini 
papírgyár bezárására, és indítványozzák az egyesülést engedélyező határozat visszavonását. 
Az állítások alapos kivizsgálását követően – melynek során tájékoztatást kértek mind a 
Sappitól, mind az M-realtól – a panaszosokat 2009. április 24-én levélben tájékoztatták, hogy 
a Bizottság arra az előzetes következtetésre jutott, hogy nincs megfelelő alap arra, hogy a 
panasz alapján fellépjen. 2009. május 20-án azonban a panaszosok indokolással ellátott 
beadványban tájékoztatták a Bizottságot arról, hogy továbbra is fenntartják az EK-Szerződés 
81. cikkébe ütköző állítólagos illegális megállapodásra vonatkozó panaszukat. A Bizottság 
pillanatnyilag vizsgálja a panaszosok e beadványban kifejtett érveit.

A Bizottság a vállalkozások közötti összefonódások ellenőrzéséről szóló, 2004. január 20-i 
139/2004/EK tanácsi rendeletnek („az EK összefonódás-ellenőrzési rendelete”)2 megfelelően 
értékelte a felvásárlást, amelyről értesítés érkezett. Az összefonódás-ellenőrzési rendelet 2. 
cikkének (2) bekezdésével összhangban a Bizottság azt az összefonódást nyilvánítja a közös 
piaccal összeegyeztethetőnek, amely különösen erőfölény létrehozása vagy megerősítése 
következményeként a közös piacon vagy annak egy jelentős részén a hatékony versenyt nem 
akadályozná jelentősen. Ez azt jelenti, hogy ha egy egyesülés, amelyről értesítés érkezett, nem 
akadályozza jelentősen a hatékony versenyt, a Bizottságnak jóvá kell azt hagynia, és nem 
tilthatja meg más alapon, mint amelyek az EK összefonódás-ellenőrzési rendeletében 

                                               
1 Lásd az E-0108/09. sz. írásbeli választ igénylő kérdést.
2 HL L 24., 2004.1.29.
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szerepelnek.
E háttér-információk ismeretében a Bizottság megvizsgálta, hogy a tranzakció milyen
lehetséges negatív hatásokkal járhat a versenyre. Ennek érdekében a Bizottság alaposan 
megvizsgálta az összefonódás versenyre gyakorolt hatását. A korábbi bizottsági gyakorlat és 
jelen esetben a piaci vizsgálatok alapján úgy találtuk, hogy a tranzakció által elsődlegesen 
érintett piac a famentes mázolt papír piaca, amely a finompapírpiac egy szegmense. A 
versenytársak és az ügyfelek is megerősítették, hogy ez a piac kiterjedését tekintve legalább 
az Európai Gazdasági Térség (EGT-szintű).

Míg úgy tűnik, a petíció benyújtói nem vitatják az összefonódásról szóló határozatban 
lefektetett termék- és földrajzi piacokat, azt állítják, hogy a tranzakciót követően a Sappi piaci 
részesedése megnőne. Ugyanakkor a petíció benyújtói által hivatkozott elemzés, mely szerint 
az összeolvadás után a Sappi piaci részesedése 55% lenne, nem felel meg a bizottsági 
piacvizsgálat eredményének, amely azon a számításon alapul, amelyet a 
Bundesarbeitskammer nyújtott be a Bizottságnak az összefonódás-ellenőrzési eljárás során, 
2008. október 27-i levelében. A Bizottság alaposan megvizsgálta ezt a beadványt is, csakúgy 
mint a többi fél beadványait, majd összehasonlította ezeket a piacvizsgálat eredményeivel. 
Elsősorban a Sappi, az M-real és versenytársaik értékesítési és gyártási kapacitásaival 
kapcsolatos piaci adatok összegyűjtésére került sor. Ezen információk alapján lehetséges volt 
rekonstruálni a piacot. A vizsgálat felfedte, hogy a Sappi piaci részesedése a tranzakciót 
követően a famentes mázolt papír egész EGT-re kiterjedő piacán 20–30%-os lenne. Másrészt 
a vizsgálat nem támasztotta alá a Bundesarbeitskammer által benyújtott számításokat. A piaci 
részesedés túlbecslésének oka az, hogy a számításban szerepeltek a Sappi és az M-real azon 
gyártási kapacitásai is, amelyek a famentes mázolt papírtól eltérő minőségű papír, például 
mázolt műnyomó papír készítéséhez kapcsolódnak, tehát nem a szóban forgó piac részei. A 
piaci részesedés a bizottsági határozatban azonosított valamennyi más piacon jelentősen 
kisebb lenne.

Versenyértékelésében a Bizottság ezenkívül figyelembe vette, hogy a Sappi a halleini 
papírgyár immateriális és materiális javait is megszerezte, például a famentes mázolt papír 
gyártásához szükséges berendezéseket, de nem volt oka a tranzakciót ellenezni, mivel a Sappi 
jelentős versennyel néz szembe a megfelelő európai papírpiacokon az M-real grafikaipapír-
üzletágának megszerzését követően. Mivel más nagy versenytársak is vannak a piacon, a 
Bizottság úgy vélte, hogy a tranzakció nem kelt komoly kétséget a közös piaccal és az EGT-
megállapodással való összeegyeztethetősége tekintetében. 
A Bizottság végül szeretne rámutatni, hogy az egyesülést engedélyező határozat jogosságának 
vitatására a megfelelő megoldás az lett volna, ha az EK-Szerződés 230. cikke értelmében 
keresetet nyújtanak be a határozat megsemmisítésére. Mivel azonban az egyesülést 
engedélyező határozatot nem támadták meg, az jogerõre emelkedett. Továbbá, a Bizottság 
által a panaszosoknak – ide értve az AK Salzburgot is – adott, 2009. április 20-i válaszban 
kifejtett okokat illetően a panaszosok nem közöltek olyan tényeket, melyek az engedélyező 
határozat újraértékelését tették volna szükségessé. A petíció benyújtói nem erősítették meg és 
nem bizonyították, hogy az EK összefonódás-ellenőrzési rendelete 6. cikke (3) bekezdésének 
a) pontjában szereplő feltételek jelen esetben teljesülnének, amely esetben a Bizottság 
visszavonhatná a határozatot. 
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Bírósági felülvizsgálatra irányuló kérés hiányában a határozat a megfelelő határidők lejárta 
után jogerőre emelkedett. Ezenkívül a petíció benyújtói nem álltak elő új érvekkel, amelyek 
kétségbe vonnák az egyesülést engedélyező határozat jogosságát, vagy ami indokolná az 
újraértékelést. A Bizottság ennélfogva úgy véli, hogy nincs szükség újabb vizsgálatra.


