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Temats: Lūgumraksts Nr. 1829/2008, ko arodorganizācijas „Arbeiterkammer Salzburg”
vārdā iesniedza Austrijas valstspiederīgais Siegfried Pichler, par uzņēmumu 
„Sappi” un „M-real” apvienošanos

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs iebilst pret uzņēmumu „Sappi” un „M-real” apvienošanos (lieta 
COMP/M.5283, „Sappi” pret „M-real”). Viņš apgalvo, ka Eiropas Komisija nav pietiekami 
ņēmusi vērā to, ka apvienošanās rezultātā „Sappi” iegūst 55 % krītpapīru tirgus. Pēc 
apvienošanās ir paredzēts pārdot „M-real” papīra rūpnīcu Haleinā. Šā darījuma rezultātā tiks 
likvidētas ne tikai 700 tieši saistītas darba vietas, bet arī darba vietas piegādes uzņēmumos, 
piemēram, koksnes piegādes nozarē. Lūgumraksta iesniedzējs arī norāda, ka nav pievērsta 
pietiekama uzmanība sociālajām un ekonomiskajām sekām Haleinas reģionā. Pēc viņa 
domām, vienīgais apvienošanās mērķis ir palielināt īpašā papīra cenu, ierobežojot piegādi. 
Lūgumraksta iesniedzējs aicina izmeklēt šo gadījumu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2009. gada 8. aprīlī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2009. gada 19. jūnijā

„Trīs lūgumrakstu iesniedzēji — Zalcburgas Strādnieku un citu darba ņēmēju kamera 
(Austrija, turpmāk — „AK Salzburg”), privātā sektora strādnieku arodbiedrība un 
žurnālistikas, poligrāfijas un papīra nozarē strādājošo arodbiedrība, un ķīmijas nozarē 
strādājošo arodbiedrība nepiekrīt Komisijas apstiprināšanas lēmumam par apvienošanās 
kontroles procedūru (lieta COMP/M.5283, „Sappi” pret „M-real”). Šā darījuma rezultātā
„Sappi” ieguva „M-real” krītpapīru uzņēmumu. Kā daļu no darījuma „Sappi” ieguva vairākas 
krītotu koksnes masu nesaturošu papīru ražošanas iekārtas Haleinā, netālu no Zalcburgas, 
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tādas kā ražošanas aprīkojumu un vairākus nemateriālos īpašumus, izņemot pašu rūpnīcu. 
Krītotu koksnes masu nesaturošu papīru ražošana Haleinā tika samazināta 2009. gada 
30. aprīlī. Nākotnē „Sappi” paredz klientiem piegādāt „M-real” Haleinas koksnes masu 
nesaturošu papīru no citām tā ražošanas vietām Eiropā. 

Lūgumraksta iesniedzēji uzskata, ka apvienošanās apstiprināšanas lēmuma novērtējums bija 
kļūdains tādā mērā, ka „Sappi” tirgus daļa pēc „M-real” krītpapīru uzņēmuma iegūšanas 
nepārprotami bija novērtēta par zemu. Viņi kritizē ražošanas aprīkojuma izsoli Haleinā, jo tā 
rezultātā integrētajām ražošanas vietām būs grūtāk atrast investoru. Viņi uzsver koksnes masu 
nesaturošu papīru ražošanas samazināšanas sociālās sekas Haleinā, kas tieši ietekmēs vairākus 
tūkstošus darbiniekus, kas saistīti ar nozares un uzņēmuma vietu Zalcburgā. 

Jau pirms apstiprināšanas lēmuma Federālā darba palāta, „AK Salzburg” valsts mēroga jumta 
organizācija, sniedza līdzīgus komentārus savā 2008. gada 27. oktobra vēstulē un atkārtoti 
2008. gada 5. decembra vēstulē. „AK Salzburg” Komisijai 30. decembrī nosūtīja vēstuli, kurā 
tika atkārtoti tie paši apgalvojumi. Komisija šos komentārus jau ir izskatījusi apvienošanās 
kontroles procedūrā un sīki izklāstījusi lēmuma iemeslus gan Federālajai darba palātai 
(atbildot uz tās 5. decembra vēstuli), gan „AK Salzburg” (atbildot uz to 2008. gada 
30. decembra vēstuli). Attiecībā uz šo darījumu un apvienošanās kontroles procedūru godātais 
Parlamenta deputāts Herbert Bösch Komisijai arī nosūtīja rakstisko jautājumu1, uz kuru tika 
saņemta atbilde 2009. gada 13. februārī.
Neatkarīgi no konteksta ir arī jāpiemin, ka „AK Salzburg”, Federālā darba palāta un 
Zalcburgas federālā zeme Komisijai 2009. gada 2. februārī iesniedza sūdzību, kurā tie 
atsaucas uz nelikumīgu vienošanos, lai slēgtu Haleinas papīra rūpnīcu, pārkāpjot EK līguma 
81. pantu, un iesaka atcelt apvienošanās apstiprināšanas lēmumu. Pēc rūpīgas apgalvojumu 
izmeklēšanas, kas iekļāva informācijas pieprasījumu par „Sappi” un „M-real”, sūdzības 
iesniedzēji 2009. gada 24. aprīļa vēstulē tika informēti, ka Komisija ir nonākusi pie 
iepriekšējā secinājuma — nav pietiekama pamatojuma sūdzības tālākai izskatīšanai. 
2009. gada 20. maijā sūdzības iesniedzēji Komisiju pamatotā iesniegumā informēja, ka tie 
atbalstīs savu sūdzību attiecībā uz nelikumīgo vienošanos, kurā tika pārkāpts EK līguma 
81. pants. Komisija pašlaik izskata sūdzības iesniedzēju argumentus, kas izklāstīti šajā 
iesniegumā.

Komisija novērtēja paziņoto pārņemšanu saskaņā ar Padomes 2004. gada 20. janvāra Regulu 
(EK) Nr. 139/2004 par kontroli pār uzņēmumu koncentrāciju (EK Apvienošanās regula)2. 
Saskaņā ar EK Apvienošanās regulas 2. panta 2. punktu Komisijai ir jāziņo par koncentrāciju, 
kas būtiski nekaitē efektīvai konkurencei kopējā tirgū, īpaši dominējoša stāvokļa radīšanas vai 
stiprināšanas rezultātā. Tas nozīmē, ka, ja paziņotā apvienošanās būtiski nekaitē efektīvai 
konkurencei, Komisijai ir pienākums apstiprināt apvienošanos un tai nav iemesla to aizliegt, 
pamatojoties uz kritērijiem, izņemot tos, kas minēti EK Apvienošanās regulā.
Pretēji šim kontekstam Komisija meklēja iespējamās konkurences nelabvēlīgās ietekmes, kas 
var būt saistītas ar darījumu. Komisija uzsāka rūpīgu koncentrācijas konkurējošās ietekmes 
izmeklēšanu. Balstoties uz Komisijas iepriekšējo praksi un tirgus izpētes rezultātiem šajā 
lietā, tika atzīts, ka galvenais tirgus, ko ietekmē darījums, būs krītotu koksnes masu 
nesaturošu papīru tirgus (augstākās šķirnes papīra nozare). Konkurenti un pircēji apstiprināja, 
ka šis tirgus vismaz Eiropas Ekonomikas zonai (EEZ) radīja plašas iespējas.
                                               
1 Skatīt rakstisko jautājumu E-0108/09.
2 OV L 24, 29.1.2004.
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Lai gan nešķiet, ka lūgumraksta iesniedzēji cīnās par ražojumu un ģeogrāfiskiem tirgiem, kas 
norādīti apvienošanās lēmumā, tiem ir pretenzijas, ka „Sappi” pēc darījuma būs lielāka tirgus 
daļa. Tomēr analīze, ko nosūtīja lūgumraksta iesniedzēji, ka apvienošanās rezultātā „Sappi” 
iegūs tirgus daļu 55 % apmērā, neatbilst Komisijas tirgus izpētes rezultātiem. Tā ir balstīta uz 
aprēķinu, kuru Federālā darba palāta iesniedza Komisijai apvienošanās kontroles procedūras 
laikā savā 2008. gada 27. oktobra vēstulē. Komisija rūpīgi izskatīja šo iesniegumu, kā arī pušu 
iesniegtos iesniegumus, un salīdzināja tos ar tirgus izpētes rezultātiem. It sevišķi tika savākti 
tirgus dati par izsolēm un produkcijas kapacitātēm uzņēmumos „Sappi”, „M-real” un to 
konkurentiem. Pamatojoties uz šo informāciju, bija iespējams atjaunot tirgu. Izmeklēšanā tika 
atklāts, ka „Sappi” tirgus daļa pēc darījuma būs 20-30 % robežās visā EEZ krītotu koksnes 
masu nesaturošu papīru tirgū. Turpretim izmeklēšanā netika atzīti aprēķini, ar kuriem 
iepazīstināja Federālā darba palāta; iemesls tirgus daļu pārāk augstai novērtēšanai ir tāds, ka 
aprēķini iekļauj uzņēmumu „Sappi” un „M-real” produkcijas kapacitātes, kas paredzētas no 
krītota koksnes masu nesaturoša papīra atšķirīgām kvalitātēm, t. i., krītots mehāniskais 
grafiskais papīrs, un kas nav daļa no attiecīgā tirgus. Visos citos tirgos, kas noteikti Komisijas 
lēmumā, tirgus daļas būs būtiski mazākas.

Turklāt tās konkurences novērtējumā Komisija ņēma vērā, ka „Sappi” ieguva vairākus 
Haleinas fabrikas nemateriālos un materiālos aktīvus, t. i., aprīkojumu krītota koksnes masu 
nesaturoša papīra ražošanai, tomēr nespēja atrast iemeslu darījuma atcelšanai, jo „Sappi” būs 
ievērojami jākonkurē ar attiecīgiem Eiropas papīra tirgiem pēc „M-real” krītpapīru 
uzņēmuma iegūšanas. Dēļ citiem lielajiem konkurentiem tirgū Komisija atklāja, ka darījums 
nerada nopietnas šaubas par tā savietojamību ar iekšējo tirgu un EEZ nolīgumu. 

Visbeidzot Komisija vēlas norādīt, ka atbilstošs līdzeklis, lai pārbaudītu apvienošanos 
atļaujošā lēmuma likumību, ir iesniegt prasību atbilstoši EK līguma 230. pantam. Tomēr 
atļaujošais lēmums nav pārbaudīts, tā kā tas uzskatāms par galīgu. Par iemesliem, ko 
Komisija izklāstīja savā 2009. gada 24. aprīļa vēstulē sūdzības iesniedzējiem, ietverot arī 
lūgumraksta iesniedzēju — „AK Salzburg”, lūgumraksta iesniedzēji nav iesnieguši 
informāciju, kas būtu par pamatu apstiprināšanas lēmuma pārvērtēšanai. Lūgumraksta 
iesniedzēji nav pieprasījuši vai pamatojuši, ka nosacījumi, kas minēti EK Apvienošanās 
regulas 6. panta 3. punkta a) apakšpunktā, saskaņā ar kuriem Komisija var atcelt lēmumu, šajā 
gadījumā ir apmierinoši. 
Tā kā nav iesniegtas prasības pēc pārsūdzības, lēmums pēc attiecīgo termiņu beigām ir galīgs. 
Lūgumraksta iesniedzēji nav iesnieguši jaunus argumentus, kas radītu šaubas par 
apvienošanās apstiprināšanas lēmuma likumību un kas varētu pamatot pārskatīšanu. Turklāt 
Komisija uzskata, ka nav nepieciešama jauna izmeklēšana.”


