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Awstrijaka, f’isem l-Arbeiterkammer Salzburg (organizzazzjoni tax-xogħol), 
dwar l-amalgamazzjoni ta’ Sappi mal-M-real

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant joġġezzjona għall-amalgamazzjoni tal-kumpanija Sappi ma’ dik ta’ M-real 
(Każ COMP/M.5283 – Sappi/M-real). Huwa jargumenta li l-Kummissjoni Ewropea ftit tat kas 
tal-fatt li bħala riżultat tal-amalgamazzjoni, il-kumpanija Sappi se tikseb sehem ta’ 55% mis-
suq tal-karta miksija. L-amalgamazzjoni tinkludi pjan għall-bejgħ ta’ fabbrika fejn tinħadem 
il-karta ta’ M-real f’Hallein. B’riżultat ta’ dan, mhux biss se jintilfu 700 impjieg milquta 
direttament, iżda se jintilfu wkoll impjiegi f’kumpaniji ta’ provista, pereżempju fl-industrija 
tal-injam. Il-petizzjonant iżid jgħid li ma ngħatatx biżżejjed attenzjoni għall-konsegwenzi 
soċjali u ekonomiċi li dan se jħalli fiz-zona ta’ Hallein. Fl-opinjoni tiegħu l-għan ewlieni ta’ 
din l-amalgamazzjoni huwa li jiżdied il-prezz tal-karta speċjali permezz tat-tnaqqis tal-
provista. Il-petizzjonant jappella biex l-investigazzjoni tkompli.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fit-8 ta' April 2009. Il-Kummissjoni ġiet mistiedna tagħti tagħrif (l-
Artikolu 192(4) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. It-tweġiba tal-Kummissjoni, li waslet fid-19 ta' Ġunju 2009.

It-tliet petizzjonanti, il-Kammer für Arbeiter und Angestellte (rappreżentanti tal-ħaddiema) ta' 
Salzburg (l-Awstrija, minn hawn 'il quddiem "AK Salzburg"), l-unjin tal-ħaddiema fis-settur 
privat, u fis-settur tal-ġurnaliżmu, tal-istampar u l-karta, u l-unjin tas-settur kimiku ma jaqblux 
mad-deċiżjoni tal-Kummissjoni għall-awtorizzazzjoni tal-proċedura għall-kontroll tal-
amalgamazzjoni COMP/M.5283-Sappi/M-real. B'din it-tranżazzjoni, Sappi akkwistaw in-
negozju tal-karta grafika ta' M-real. Bħala parti mit-tranżazzjoni, Sappi akkwistaw bosta assi 
tal-impjant ta' produzzjoni f'Hallein, qrib Salzburg, marbuta mal-produzzjoni tal-karta 
mingħajr kisja tal-injam, bħat-tagħmir ta' produzzjoni u bosta assi intanġibbli, ħlief għall-
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makkinarju tal-ipproċessar fih innifsu. Il-produzzjoni tal-karta mingħajr kisja tal-injam 
f'Hallein waqfet fit-30 ta' April 2009. Fil-ġejjieni, Sappi għandha l-intenzjoni li tforni lill-
klijenti tal-karta mhix magħmula mill-injam ta' M-real Hallein mill-postijiet l-oħrajn ta' 
produzzjoni fl-Ewropa. 

Il-petizzjonanti jsostnu li l-evalwazzjoni biex ħarġet id-deċiżjoni ta' awtorizzazzjoni għall-
amalgamazzjoni kienet żbaljata fis-sens li ġie sottovalutat is-sehem tas-suq ta' Sappi wara l-
akkwist tan-negozju tal-karta grafika ta' M-real. Huma qegħdin jikkritikaw il-bejgħ tat-
tagħmir ta' produzzjoni f'Hallein billi dan se jagħmilha aktar iebsa li jinstab min jinvesti fis-sit 
ta' produzzjoni integrat. Huma jisħqu fuq il-konsegwenzi soċjali tat-twaqqif tal-produzzjoni 
tal-karta mhix magħmula mill-injam f'Hallein, li tolqot b'mod dirett lil bosta mijiet ta' 
impjegati, lill-industriji li għandhom x'jaqsmu u lil Salzburg bħala post tan-negozju. 
Qabel ma ħarġet id-deċiżjoni għall-awtorizzazzjoni, il-Bundesarbeitskammer, l-
organizzazzjoni tax-xogħol ewlenija nazzjonali ta' Salzburg, kienet għamlet kummenti simili 
f'ittra tas-27 ta' Ottubru 2008 u f'ittra oħra tal-5 ta' Diċembru 2008. L-AK Salzburg kitbet lill-
Kummissjoni fit-30 ta' Diċembru 2008, u tenniet l-istess allegazzjonijiet. Il-Kummissjoni 
kienet diġà qieset dawn il-kummenti fil-proċedura ta' kontroll għall-amalgamazzjoni u fissret 
bir-reqqa r-raġunijiet għad-deċiżjoni kemm lill-Bundesarbeitskammer (fi tweġiba għall-ittra 
tagħhom tal-5 ta' Diċembru) kif ukoll lill-AK Salzburg (fi tweġiba għall-ittra tagħhom tat-30 
ta' Diċembru 2008). Dwar it-tranżazzjoni u l-proċedura ta' kontroll għall-amalgamazzjoni, l-
Onorevoli Herbert Bösch, Membru tal-Parlament, ukoll għamel mistoqsija bil-miktub lill-
Kummissjoni1, li twieġbet fit-13 ta' Frar 2009.
Bħala sfond, ta' min jgħid ukoll li l-AK Salzburg, il-Bundesarbeitskammer u l-Land Salzburg 
ressqu lment mal-Kummissjoni permezz ta' ittra tat-2 ta' Frar 2009 li fiha allegaw li kienet 
saret ftehima illegali biex jingħalaq l-impjant ta' Hallein bi ksur tal-Artikolu 81 tat-Trattat KE 
u ssuġġerew li d-Deċiżjoni ta' Awtorizzazzjoni għall-Amalgamazzjoni tiġi rrevokata. Wara 
investigazzjoni bir-reqqa ta' dawn l-allegazzjonijiet, li kienet tinkludi talbiet ta' informazzjoni 
kemm lil Sappi kif ukoll lil M-real, l-applikanti kienu mgħarrfa b'ittra tal-24 ta' April 2009 li 
l-Kummissjoni kienet waslet għall-konklużjoni preliminari li ma kienx hemm biżżejjed 
raġunijiet biex taġixxi dwar l-ilment. Madankollu, fl-20 ta' Mejju 2009, l-applikanti għarrfu 
lill-Kummissjoni permezz ta' sottomissjoni bl-argumenti li kienu qegħdin itennu l-ilment 
tagħhom dwar il-ftehima illegali allegata bi ksur tal-Artikolu 81 tat-Trattat KE.  Bħalissa, il-
Kummissjoni qiegħda tikkunsidra l-argumenti li ppreżentaw l-applikanti f'din is-
sottomissjoni.
Il-Kummissjoni evalwat l-akkwist notifikat skont ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 
139/2004 tal-20 ta' Jannar 2004 dwar il-kontroll tal-konċentrazzjonijiet bejn impriżi ("Ir-
Regolament tal-KE dwar l-Għaqdiet").2 F'konformità mal-Artikolu 2(2) tar-Regolament tal-
KE dwar l-Għaqdiet, il-Kummissjoni għandha tiddikjara bħala kompatibbli konċentrazzjoni li 
ma tfixkilx b'mod sinifikattiv il-kompetizzjoni effettiva fis-suq komuni, b'mod partikolari, 
b'riżultat tal-ħolqien jew tat-tisħiħ ta' pożizzjoni dominanti. Dan ifisser li, jekk 
amalgamazzjoni notifikata ma tfixkilx b'mod sinifikattiv il-kompetizzjoni effettiva, il-
Kummissjoni hi marbuta li tapprova l-amalgamazzjoni u m'għandhiex diskrezzjoni biex 
tipprojbixxi l-amalgamazzjoni jekk mhux għar-raġunijiet stabbiliti fir-Regolament tal-KE 
dwar l-Għaqdiet.

                                               
1 Ara Mistoqsija bil-miktub E-0108/09.
2 ĠU L 24, 29.1.2004.
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Fuq dan l-isfond, il-Kummissjoni eżaminat l-effetti negattivi li t-tranżazzjoni seta' kellha fuq 
il-kompetizzjoni. Għal dan il-għan, il-Kummissjoni għamlet investigazzjoni bir-reqqa dwar l-
impatt kompetittiv tal-konċentrazzjoni. Fuq il-bażi tal-prattika preċedenti tal-Kummissjoni u 
r-riżultati tal-investigazzjoni dwar is-swieq f'dan il-każ, instab li s-suq li l-aktar li kien se 
jintlaqat mit-tranżazzjoni kien dak tal-karta b'kisja mingħajr injam (parti mis-suq tal-karta 
fina). Il-kompetituri u l-klijenti kkonfermaw li l-kamp ta' applikazzjoni ta' dan is-suq kien 
mill-inqas dak taż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE).
Filwaqt li l-petizzjonanti ma jidhrux li qegħdin jikkontestaw is-swieq tal-prodotti u dawk 
ġeografiċi kif stabbiliti fid-deċiżjoni tal-amalgamazzjoni, huma qegħdin isostnu li Sappi kien 
se jkollha sehem akbar fis-suq wara t-tranżazzjoni. Iżda, l-analiżi msemmija mill-
petizzjonanti, li Sappi se jkollha sehem ta' 55% tas-suq wara l-amalgamazzjoni, ma kinitx 
tikkorrispondi għar-riżultati tal-investigazzjoni tas-suq tal-Kummissjoni. Dawn kienu bbażati 
fuq kalkolu li l-Bundesarbeitskammer issottomettiet lill-Kummissjoni matul il-proċedura ta' 
kontroll għall-amalgamazzjoni fl-ittra tagħhom tas-27 ta' Ottubru 2008. Il-Kummissjoni qieset 
bir-reqqa din is-sottomissjoni kif ukoll is-sottomissjonijiet tal-partijiet u qabblithom mar-
riżultati tal-investigazzjoni tas-suq. B'mod partikolari, inġabret informazzjoni tas-suq dwar il-
kapaċità ta' bejgħ u produzzjoni ta' Sappi, M-real u tal-kompetituri tagħhom. Fuq il-bażi ta' 
din l-informazzjoni, is-suq seta' jiġi kkostruwit mill-ġdid. L-investigazzjoni sabet li Sappi 
kien se jkollha sehem mis-suq wara t-tranżazzjoni ta' bejn l-20-30% tas-suq kollu taż-ŻEE 
għall-karta b'kisja mingħajr injam. Min-naħa l-oħra, l-investigazzjoni ma kinitx taqbel mal-
kalkolu ppreżentat mill-Bundesarbeitskammer; ir-raġuni għall-kalkolu akbar mis-sehem tas-
suq hi li l-kalkolu kien jinkludi l-kapaċitajiet ta' produzzjoni ta' Sappi u M-real marbuta ma' 
kwalità ta' karta li ma kinitx karta b'kisja mingħajr injam, bħal pereżempju l-karta b'kisja 
mekkanika, u li ma tagħmilx sehem mis-suq rilevanti. Fis-swieq l-oħrajn kollha identifikati 
mid-deċiżjoni tal-Kummissjoni, l-ishma kienu iżgħar sew.
Barra minn hekk, fl-evalwazzjoni tagħha dwar il-kompetittività, il-Kummissjoni qieset li 
Sappi kienet akkwistat l-assi tanġibbli u intanġibbli tal-impjant ta' Hallein, bħat-tagħmir għall-
produzzjoni b'kisja mingħajr injam, iżda ma setgħetx issib raġunijiet biex topponi t-
tranżazzjoni, billi Sappi kienet se tħabbat wiċċha ma' kompetizzjoni sinifikattiva fis-swieq 
Ewropej rilevanti tal-karta wara l-akkwist tan-negozju tal-karta grafika ta' M-real. Minħabba 
l-preżenza ta' kompetituri kbar oħrajn fis-suq, il-Kummissjoni sabet li t-tranżazzjoni ma 
qajmitx dubji serji dwar il-kompatibilità tagħha mas-suq komuni u mal-Ftehima ŻEE. 

Fl-aħħar nett, il-Kummissjoni tixtieq tiġbed l-attenzjoni għall-fatt li t-triq xierqa biex tiġi 
kkontestata l-legalità tad-deċiżjoni tal-awtorizzazzjoni għall-amalgamazzjoni kellha tkun li 
tiġi ppreżentata applikazzjoni għal annullament skont l-Artikolu 230 tat-Trattat KE.  
Madankollu, id-deċiżjoni ta' awtorizzazzjoni ma ġietx ikkontestata u għalhekk saret 
definittiva. Ukoll, u għar-raġunijiet mogħtija mill-Kummissjoni fit-tweġiba tagħha tal-24 ta' 
April 2009 lill-applikanti, li jinkludu wkoll lill-petizzjonant AK Salzburg, il-petizzjonanti ma 
ssottomettewx elementi li kienu jirrikjedu evalwazzjoni mill-ġdid tad-deċiżjoni ta' 
awtorizzazzjoni. B'mod partikolari, il-petizzjonanti ma sostnewx jew ma ssostanzjawx li 
kienu ġew issodisfati l-kundizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 6(3)(a) tar-Regolament tal-KE 
dwar l-Għaqdiet li bihom il-Kummissjoni setgħet tirrevoka d-deċiżjoni dwar dan il-każ. 

Fin-nuqqas ta' talbiet għal reviżjoni ġudizzjarja, id-deċiżjoni saret definittiva wara l-iskadenza 
tad-dati rilevanti. Barra minn hekk, il-petizzjonanti ma ressqux argumenti ġodda li setgħu 
jitfgħu dubji dwar il-legalità tad-deċiżjoni tal-awtorizzazzjoni għall-amalgamazzjoni u li 
setgħu jiġġustifikaw evalwazzjoni ġdida. Għalhekk, il-Kummissjoni tqis li ma tinħtieġx 
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investigazzjoni ġdida.


