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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: petycji 1829/2008, którą złożył Siegfried Pichler (Austria), w imieniu
Arbeiterkammer (AK) Salzburg (organizacji pracowniczej), w sprawie fuzji 
Sappi i M-real

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wyraża sprzeciw wobec fuzji przedsiębiorstw Sappi i M-real (sprawa 
COMP/M.5283 – Sappi/M-real). Przekonuje on, że Komisja Europejska w niewystarczającym 
stopniu uwzględniła fakt, iż na skutek fuzji Sappi uzyska 55% udziałów w rynku papieru 
powlekanego. Fuzja obejmuje plany sprzedaży papierni M-real w Hallein. W rezultacie 
utraconych zostanie nie tylko 700 bezpośrednio zagrożonych miejsc pracy. Zatrudnienie 
stracą też osoby pracujące u dostawców, na przykład w sektorze dostaw drewna. Składający 
petycję twierdzi również, że przywiązuje się zbyt małą uwagę do konsekwencji społecznych 
i ekonomicznych w rejonie Hallein. Jego zdaniem jedynym celem fuzji jest zwiększenie ceny 
papieru specjalnego poprzez ograniczenie dostaw. Składający petycję wzywa do 
przeprowadzenia dalszego dochodzenia.

2. Dopuszczalność

Petycja została uznana za dopuszczalną dnia 8 kwietnia 2009 r. Na mocy 
art. 192 ust. 4 zwrócono się do Komisji o udzielenie informacji.

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 19 czerwca 2009 r.

Trzy podmioty składające petycję: salzburska Kammer für Arbeiter und Angestellte 
(organizacja reprezentująca pracowników), związek zawodowy pracowników sektora 
prywatnego, dziennikarzy, sektora drukarskiego i papierniczego oraz związek zawodowy 
pracowników sektora chemicznego nie zgodziły się z decyzją Komisji w sprawie procedury 
dotyczącej kontroli połączenia przedsiębiorstw COMP/M.5283-Sappi/M-real. Dzięki tej 
transakcji Sappi przejęło należącą do M-real produkcję papieru graficznego. Częścią operacji 
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było nabycie przez Sappi części aktywów zakładu produkcyjnego w Hallein pod Salzburgiem 
związanych z produkcją bezdrzewnego papieru powlekanego, takich jak maszyny 
produkcyjne i szereg aktywów niematerialnych, jednak nie samej papierni. Produkcja 
bezdrzewnego papieru powlekanego w Hallein została wstrzymana w dniu 30 kwietnia 
2009 r. W przyszłości Sappi zamierza dostarczać tego typu papier klientom M-real w Hallein 
z innych zakładów produkcyjnych w Europie. 

Składający petycję uważają, że ocena w decyzji dotyczącej połączenia była błędna, ponieważ 
nie oszacowano należycie udziału Sappi w rynku po nabyciu linii produkcyjnej papieru 
graficznego M-real. Krytykują oni sprzedaż maszyn produkcyjnych w Hallein, ponieważ 
utrudni to znalezienie inwestora dla całego zakładu produkcyjnego. Zwracają oni uwagę na 
skutki społeczne wstrzymania produkcji bezdrzewnego papieru powlekanego w Hallein, które 
dotkną bezpośrednio setki pracowników, powiązane sektory przemysłu i zakłady 
w Salzburgu. 
Już przed wydaniem decyzji przez Komisję Bundesarbeitskammer, ogólnokrajowy organ, 
któremu podlega AK Salzburg, wysunął podobne uwagi w piśmie z dnia 27 października 
2008 r., a następnie w piśmie z dnia 5 grudnia 2008 r. W dniu 30 grudnia AK Salzburg 
przesłała Komisji pismo zawierające te same zarzuty. Komisja rozpatrzyła te uwagi już 
w trakcie procedury kontroli połączenia i przedstawiła szczegółowe powody swojej decyzji 
odpowiadając zarówno na pismo Bundesarbeitskammer z dnia 5 grudnia, jak i na pismo AK 
Salzburg z dnia 30 grudnia 2008 r. Odnosząc się do transakcji i procedury kontroli 
połączenia, honorowy członek Parlamentu Herbert Bösch zwrócił się do Komisji z pytaniem 
pisemnym1, na które uzyskał odpowiedź w dniu 13 lutego 2009 r.

W celu pełniejszego przedstawienia sprawy należy również nadmienić, że AK Salzburg, 
Bundesarbeitskammer i kraj związkowy Salzburg złożyli do Komisji skargę za 
pośrednictwem pisma z dnia 2 lutego 2009 r., w którym utrzymują, że zawarto bezprawną 
umowę w celu zamknięcia papierni w Hallein, naruszając tym samym art. 81 traktatu WE, 
i proponują odwołanie decyzji dotyczącej fuzji. Po szczegółowym zbadaniu zarzutów, które 
objęło zwrócenie się o udzielenie informacji do Sappi i M-real, skarżący zostali 
poinformowani w piśmie z dnia 24 kwietnia 2009 r., że Komisja doszła do wstępnego 
wniosku, iż brak jest wystarczających powodów, by podjąć działania w związku ze złożoną 
skargą. Jednak dnia 20 maja 2009 r. skarżący poinformowali Komisję w uzasadnieniu, że 
podtrzymują swoją skargę dotyczącą rzekomego zawarcia bezprawnej umowy stanowiącej 
naruszenie art. 81 traktatu WE. Komisja rozważa obecnie argumenty przedstawione przez 
skarżących w ww. uzasadnieniu.

Komisja oceniła zgłoszone przejęcie zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 139/2004 
z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (rozporządzenie 
WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw).2 Zgodnie z art. 2 ust. 2 tego rozporządzenia 
Komisja uznaje za zgodną ze wspólnym rynkiem koncentrację, która nie przeszkadzałaby 
znacząco skutecznej konkurencji na tym rynku, w szczególności w wyniku stworzenia lub 
umocnienia pozycji dominującej. Oznacza to, że jeżeli zgłoszone połączenie nie przeszkadza 
znacząco skutecznej konkurencji, Komisja ma obowiązek zatwierdzić połączenie i nie ma 
prawa zabronić fuzji z innych powodów niż określone w rozporządzeniu w sprawie kontroli 
łączenia przedsiębiorstw.

                                               
1 Zob. pytanie pisemne E-0108/09.
2 Dz. U. L 24 z 29.1.2004.
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W tym kontekście Komisja rozważyła ewentualne negatywne skutki transakcji dla 
konkurencji. W tym celu Komisja zbadała starannie wpływ koncentracji przedsiębiorstw na 
konkurencję. W oparciu o poprzednie doświadczenia i wyniki badania rynku 
w przedmiotowej sprawie Komisja stwierdziła, że transakcja wpłynie głównie na rynek 
bezdrzewnego papieru powlekanego (sektor produkcji papieru wysokogatunkowego). 
Konkurujące podmioty i klienci potwierdzili, że rynek ten obejmuje co najmniej Europejski 
Obszar Gospodarczy.
Składający petycję nie kwestionują wprawdzie zdefiniowanych w decyzji rynków produktów 
i rynków geograficznych, lecz twierdzą, że po dokonaniu transakcji Sappi uzyska większy 
udział w rynku. Jednak analiza, do której odwołują się składający petycję, zgodnie z którą 
udział Sappi w rynku wyniesie 55% po fuzji, nie odpowiada wynikom badania rynku 
przeprowadzonego przez Komisję. Opiera się ono na szacunkach, dostarczonych Komisji 
przez Bundesarbeitskammer w piśmie z dnia 27 października 2008 r. w trakcie procedury 
kontroli połączenia. Komisja rozważyła skrupulatnie te informacje oraz uzasadnienia 
dostarczone przez strony i porównała je z wynikami badania rynku. Gromadzone były 
w szczególności dane rynkowe dotyczące możliwości Sappi, M-real i ich konkurentów 
w zakresie sprzedaży i produkcji. Na podstawie tych informacji można było odtworzyć 
strukturę rynku. Badanie wykazało, że udział Sappi w rynku po dokonaniu operacji wyniesie 
20-30% na rynku bezdrzewnego papieru powlekanego w ramach Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego. Nie potwierdziło ono natomiast szacunków przedstawionych przez 
Bundesarbeitskammer. Powodem przeszacowania udziału w rynku jest fakt, że 
w obliczeniach uwzględniono możliwości produkcyjne Sappi i M-real w zakresie innych 
materiałów niż bezdrzewny papier powlekany, np. papier maszynowo wykańczany, które nie 
są częścią odnośnego rynku. Udziały we wszystkich pozostałych rynkach wymienionych 
w decyzji Komisji byłyby zdecydowanie mniejsze.
Ponadto w ocenie konkurencji Komisja wzięła pod uwagę fakt, że Sappi nabyło aktywa 
niematerialne i materialne papierni w Hallein, np. maszyny do produkcji bezdrzewnego 
papieru powlekanego, ale nie znalazła powodów, by sprzeciwić się przeprowadzeniu 
transakcji, ponieważ po nabyciu przedsiębiorstwa M-real Sappi stanie wobec znaczącej 
konkurencji na odnośnych europejskich rynkach przemysłu papierniczego. Biorąc pod uwagę 
obecność innych dużych konkurentów na rynku, Komisja stwierdziła, że operacja nie 
wzbudza poważnych wątpliwości pod względem zgodności z zasadami wspólnego rynku 
i postanowieniami Porozumienia EOG. 
Na koniec Komisja pragnie zauważyć, że właściwą możliwością podważenia legalności 
decyzji w sprawie połączenia byłoby wniesienie wniosku o uchylenie zgodnie 
z art. 230 traktatu WE. Jednak nie wniesiono sprzeciwu, w związku z czym decyzja weszła 
ostatecznie w życie. Ponadto, ze względów określonych przez Komisję w odpowiedzi 
udzielonej skarżącym, w tym AK Salzburg, w dniu 24 kwietnia 2009 r., składający petycję 
nie dostarczyli informacji koniecznych do ponownego rozpatrzenia decyzji dotyczącej 
połączenia. W szczególności składający petycję nie wyjaśnili ani nie potwierdzili, że warunki 
określone w art. 6 ust. 3 lit. a) rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia 
przedsiębiorstw, na mocy którego Komisja może uchylić decyzję, są spełnione w omawianym 
przypadku. 
Z uwagi na brak wniosku o odwołanie decyzji, weszła ona ostatecznie w życie po upłynięciu 
odnośnych terminów. Ponadto składający petycję nie przedstawiają nowych argumentów, 
które podważałby prawomocność decyzji o połączeniu i które uzasadniałyby przeprowadzenie 
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ponownej oceny. W związku z tym Komisja uważa, że powtórne zbadanie sprawy nie jest 
uzasadnione.


