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Betreft: Verzoekschrift 1829/2008, ingediend door Siegfried Pichler (Oostenrijkse
nationaliteit), namens Arbeiterkammer Salzburg, over de fusie Sappi/M-real

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener tekent bezwaar aan tegen de fusie van de bedrijven Sappi en M-real (zaak 
COMP/M.5283 - Sappi/M-real). Hij is van opvatting dat de Europese Commissie te weinig 
rekening heeft gehouden met het feit dat Sappi als gevolg van de fusie een marktaandeel van 
55% verkrijgt op de markt voor gestreken papier. De fusie voorziet onder meer in de verkoop 
van een papiermachine van M-real in Hallein. Als gevolg hiervan verdwijnen niet alleen 700 
direct getroffen arbeidsplaatsen, maar ook arbeidsplaatsen bij de toeleveringsbedrijven in 
bijvoorbeeld de houtleveringssector. Indiener is voorts van opvatting dat er te weinig aandacht 
is geschonken aan de sociale en economische gevolgen in de regio Hallein. Volgens hem is de 
fusie uitsluitend bedoeld om de prijs van speciaal papier te verhogen door het aanbod te 
verkleinen. Indiener verzoekt om nader onderzoek.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 8 april 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 juni 2009

"De drie indieners, de "Kammer für Arbeiter und Angestellte"
(werknemersvertegenwoordiging) van Salzburg (Oostenrijk, hierna "AK Salzburg"), de 
vakbond voor werknemers in de particuliere sector, journalistiek, drukkerij en papiersector, en 
de vakbond voor de chemiesector zijn het oneens met de beschikking van de Commissie in de 
procedure inzake concentratiecontrole COMP/M.5283-Sappi/M-real. Bij de betrokken fusie 
werd M-real's Graphic Paper Business opgekocht door Sappi. Als onderdeel van de transactie 
nam Sappi diverse productiefaciliteiten van de fabriek in Hallein, bij Salzburg, voor de 
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productie van houtvrij gestreken papier over, zoals machines en diverse immateriële activa, 
maar niet de papierfabriek zelf. De productie van gestreken houtvrij papier in Hallein werd op 
30 april 2009 stopgezet. In de toekomst wil Sappi het klantenbestand van het in Hallein 
geproduceerde houtvrije papier overhevelen naar zijn andere fabrieken in Europa.

Indieners zijn van oordeel dat het fusiebesluit onjuist was omdat het marktaandeel waarover
Sappi met de overname van M-real's graphic paper business zou gaan beschikken, duidelijk te 
laag was ingeschat. Zij bekritiseren de verkoop van de productieapparatuur in Hallein omdat 
het daardoor moeilijker wordt een investeerder te vinden voor de fabriek als geheel. Zij 
wijzen op de sociale gevolgen van de stopzetting van de productie van houtvrij papier in 
Hallein, die rechtstreekse gevolgen heeft voor honderden werknemers en
toeleveringsbedrijven en voor Salzburg als bedrijvenlocatie.
Al vóór de Commissie haar goedkeuring verleende, had de Bundesarbeitskammer, de 
nationale overkoepelende organisatie van AK Salzburg, gelijkaardige opmerkingen gemaakt 
in een eerste schrijven van 27 oktober 2008 en een tweede van 5 december 2008. AK 
Salzburg deed de Commissie op 30 december 2008 een schrijven toekomen waarin eenzelfde 
stelling werd verdedigd. De Commissie heeft al deze opmerkingen in aanmerking genomen 
bij de procedure inzake concentratiecontrole en de redenen voor haar besluit uitvoerig 
toegelicht, zowel voor de Bundesarbeitskammer (in antwoord op diens schrijven van 5 
december) als voor AK Salzburg (in antwoord op het schrijven van 30 december 2008). Over 
de transactie en de fusieprocedure heeft ook EP-lid Herbert Bösch een schriftelijke vraag 
gesteld aan de Commissie1, die op 13 februari 2009 werd beantwoord.
Voor een volledig beeld moet ook worden vermeld dat AK Salzburg, de 
Bundesarbeitskammer en het Land Salzburg bij schrijven van 2 februari 2009  een klacht 
hebben gedeponeerd bij de Commissie waarin zij stellen dat de sluiting van de papierfabriek 
te Hallein berust op een illegale afspraak, die in strijd zou zijn met artikel 81 van het EG-
Verdrag, en waarin zij verzoeken de goedkeuringsbeschikking ongedaan te maken. Na een 
nauwkeurig onderzoek van de feiten, waarbij zowel bij Sappi als bij M-real navraag werd
gedaan, werd de klagers bij schrijven van 24 april 2009 meegedeeld dat de Commissie tot de 
voorlopige conclusie was gekomen dat er onvoldoende gronden waren om gevolg te geven 
aan de klacht. Op 20 mei 2009 lieten de klagers de Commissie echter in een met redenen 
omkleed verzoek weten dat zij hun klacht wegens illegale afspraken en schending van artikel 
81 van het EG-Verdrag wilden handhaven. De Commissie bestudeert momenteel de door de 
klagers aangevoerde argumenten.
De Commissie beoordeelde de aangekondigde overname overeenkomstig Verordening (EG) 
nr. 139/2004 van de Raad van 20 januari 2004 betreffende de controle op concentraties van 
ondernemingen (de "EG-concentratieverordening").2 Overeenkomstig artikel 2, lid 2 daarvan 
verklaart de Commissie "concentraties die de daadwerkelijke mededinging op de 
gemeenschappelijke markt of een wezenlijk deel daarvan niet op significante wijze zouden 
belemmeren, met name door een machtspositie in het leven te roepen of te versterken", 
verenigbaar met de gemeenschappelijke markt. Dat betekent dat de Commissie, als een 
aangekondigde fusie de daadwerkelijke mededinging niet op significante wijze belemmert, 
niet anders kan doen dan haar goedkeuring verlenen en dat zij geen bevoegdheid heeft de 
fusie te verbieden op andere gronden dan die welke in de EG-concentratieverordening worden 

                                               
1 Schriftelijke vraag E-0108/09.
2 PB L 24 van 29.1.2004.
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genoemd.
Tegen deze achtergrond heeft de Commissie bezien of de transactie mogelijk schadelijke 
gevolgen zou hebben voor de mededinging. Met het oog daarop heeft zij de weerslag van de 
fusie op de mededinging nauwkeurig onderzocht. Op basis van eerdere ervaringen en van de 
uitkomst van het onderzoek in dit specifieke geval, kwam de Commissie tot de conclusie dat 
de markt die het meest betroffen was door deze transactie die van houtvrij gestreken papier 
was (een segment van de markt voor kwaliteitspapier). Zowel concurrenten als consumenten 
bevestigden dat deze markt ten minste een EER-wijde omvang had.

De rekwestranten lijken de in het fusiebesluit omschreven productmarkt en geografische 
markt niet aan te vechten. Toch stellen zij dat Sappi na de fusie een marktaandeel van 55% 
zou hebben, wat niet overeenstemt met het marktonderzoek van de Commissie. Deze stelling 
steunt op een berekening die de Bundesarbeitskammer aan de Commissie heeft toegestuurd in 
de loop van de procedure inzake concentratiecontrole, en wel bij zijn schrijven van 27 oktober 
2008. De Commissie heeft deze stelling en die van de diverse partijen nauwkeurig onderzocht 
en vergeleken met de resultaten van haar eigen marktonderzoek. Daarbij werden met name de 
marktgegevens over de verkoop en de productiecapaciteit van Sappi, M-real en andere 
concurrenten verzameld. Op basis van die gegevens kon de markt worden gereconstrueerd. 
Uit het onderzoek bleek dat Sappi na de overname een marktaandeel van 20 à 30% op de 
EER-markt voor houtvrij gestreken papier zou hebben. Het onderzoek leverde niet dezelfde 
resultaten op als de berekeningen van de Bundesarbeitskammer, die de marktaandelen te hoog 
inschatte omdat bij de berekening ook de productiecapaciteit van Sappi and M-real voor 
andere papiersoorten dan houtvrij gestreken papier werd meegerekend, zoals gestreken 
mechanisch papier, dat niet tot de betroffen markt behoort. Voor alle andere in het 
Commissiebesluit genoemde markten zou het aandeel aanzienlijk kleiner zijn.

Ook heeft de Commissie bij haar mededingingsbeoordeling rekening gehouden met het feit 
dat Sappi materiële en immateriële activa van de Hallein-papierfabriek heeft overgenomen, 
zoals de machines voor de productie van houtvrij gestreken papier; zij heeft daarin echter 
geen aanleiding gezien om zich tegen de transactie te verzetten, aangezien Sappi na de 
overname van M-real's Graphic Paper Business met forse concurrentie op de Europese 
papiermarkten te maken zal krijgen. Vanwege het feit dat er andere grote concurrenten op de 
markt zijn, was de Commissie van oordeel dat de transactie geen ernstige twijfels opriep over 
de verenigbaarheid ervan met de interne markt en de EER-Overeenkomst.

Tot slot wil de Commissie erop wijzen dat de juiste manier om de wettigheid van het 
goedkeuringsbesluit aan te vechten zou hebben bestaan in een verzoek tot nietigverklaring 
overeenkomstig artikel 230 van het EG-Verdrag. Dat is echter niet gebeurd, en dus is het 
goedkeuringsbesluit definitief geworden. Bovendien hebben de rekwestranten, zoals de 
Commissie al schreef in haar antwoord van 24 april 2009 aan de klagers én aan rekwestrant 
AK Salzburg, geen elementen overgelegd die herbeoordeling van de 
goedkeuringsbeschikking zouden vereisen. In het bijzonder hebben de rekwestranten niet 
aangevoerd of aangetoond dat in dit geval sprake is van de in artikel 6, lid 3, onder a) van de 
EG-concentratieverordening genoemde gevallen waarin de Commissie een gegeven 
beschikking kan intrekken. 

Aangezien er geen beroep is aangetekend tegen het Commissiebesluit, is dat na het verstrijken 
van de vastgestelde termijnen definitief geworden. Bovendien voeren de indieners ook geen 
nieuwe elementen aan die twijfels zouden kunnen wekken over de wettigheid van de 
goedkeuringsbeschikking en die heropening van het dossier zouden rechtvaardigen. Daarom 
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acht de Commissie het niet nodig een nieuw onderzoek in te stellen."


