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Ref.: Petiţia nr.1829/2008, adresată de Siegfried Pichler, de naţionalitate austriacă, 
în numele Arbeiterkammer Salzburg (Camera de Muncă), privind fuziunea 
dintre Sappi şi M-real

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul obiectează împotriva fuziunii dintre companiile Sappi şi M-real (Cazul 
COMP/M.5283 – Sappi/M-real). Acesta susţine că Comisia Europeană a ţinut prea puţin 
seama de faptul că, în urma fuziunii, societatea Sappi dobândeşte o cotă de 55 % din piaţa 
hârtiei cerate. Fuziunea include planuri vizând vânzarea unei fabrici de hârtie M-real din 
Hallein. Rezultatul va fi nu doar dispariţia a 700 de locuri de muncă direct afectate, ci şi 
dispariţia unor locuri de muncă în societăţile furnizoare, de exemplu cele furnizoare de 
cherestea. De asemenea, petiţionarul afirmă că s-a acordat prea puţină atenţie consecinţelor 
sociale şi economice din zona Hallein. În opinia sa, singurul scop al fuziunii este acela de a 
creşte preţul hârtiei speciale prin reducerea volumului de livrări. Petiţionarul solicită 
investigaţii suplimentare.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 8 aprilie 2009. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii (articolul 
192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură).

3. Răspunsul Comisiei, primit la 19 iunie 2009

Cei trei petiţionari, Kammer für Arbeiter und Angestellte (Camera pentru Muncitori şi 
Personalul Administrativ) din Salzburg (Austria, denumită în continuare „AK Salzburg”), 
sindicatul lucrătorilor din sectorul privat, sectorul jurnalism, imprimerie şi hârtie şi sindicatul 
din sectorul chimie nu sunt de acord cu decizia favorabilă adoptată de Comisie în cadrul 
procedurii de control al fuziunii COMP/M.5283-Sappi/M-real. Prin această tranzacţie, Sappi a 
achiziţionat departamentul pentru hârtie grafică al M-real. În cadrul tranzacţiei, Sappi a 
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achiziţionat mai multe active ale unităţii de producţie din Hallein, de lângă Salzburg, destinate 
producţiei de hârtie cerată fără pastă de lemn, ca utilajul de producţie şi mai multe imobilizări 
necorporale, dar nu şi fabrica însăşi. La Hallein, producţia de hârtie cerată fără pastă de lemn 
a încetat la 30 aprilie 2009. Sappi intenţionează ca, în viitor, să aprovizioneze clienţii fabricii 
M-real din Hallein cu hârtie fără pastă de lemn provenind din alte unităţi de producţie din 
Europa. 

Petiţionarii susţin că evaluarea aflată la baza deciziei de autorizare a fuziunii a fost eronată, ea 
conducând clar la subestimarea cotei de piaţă dobândite de Sappi în urma achiziţiei 
departamentului pentru hârtie grafică al M-real. Petiţionarii formulează critici referitoare la 
vânzarea utiliajului de producţie de Hallein, întrucât aceasta ar îngreuna găsirea unui 
investitor pentru unitatea de producţie integrată. Ei subliniază consecinţele sociale ale opririi 
producţiei de hârtie fără pastă de lemn de la Hallein, care afectează direct câteva sute de 
angajaţi, industriile conexe şi zona comercială Salzburg. 
Încă înainte ca decizia de autorizare să fie adoptată, într-o scrisoare datată 27 octombrie 2008, 
iar mai apoi într-o scrisoare din 5 decembrie 2008, Bundesarbeitskammer (Camera Federală 
de Muncă), organizaţia naţională din care face parte AK Salzburg, a formulat observaţii 
similare. AK Salzburg s-a adresat în scris Comisiei la 30 decembrie, repetând aceleaşi 
afirmaţii. Comisia analizase deja aceste observaţii în cadrul procedurii de control al fuziunii şi 
a comunicat în mod detaliat motivele aflate la baza deciziei sale atât la Bundesarbeitskammer 
(în răspunsul la scrisoarea acesteia din 5 decembrie), cât şi la AK Salzburg (în  răspunsul la 
scrisoarea acesteia din 30 decembrie 2008). Cu referire la tranzacţie şi la procedura de control 
al fuziunii, Comisiei1 i-a fost adresată şi o întrebare scrisă, formulată de dl Herbert Bösch, 
deputat în Parlamentul European, căruia i s-a răspuns la 13 februarie 2009.
În acelaşi context, trebuie de asemenea menţionat că AK Salzburg, Bundesarbeitskammer şi 
landul Salzburg au adresat Comisiei o plângere, formulată în cuprinsul unei scrisori datate 2 
februarie 2009, în care au susţinut existenţa unui presupus acord ilegal de închidere a fabricii 
de hârtie de la Hallein cu încălcarea articolului 81 din Tratatul CE şi au sugerat revocarea 
deciziei de autorizare a fuziunii. În urma unei cercetări detaliate cu privire la aceste susţineri, 
inclusiv a unei cereri de furnizare de informaţii adresate atât Sappi, cât şi M-real, petiţionarii 
au fost informaţi, prin scrisoarea din 24 aprilie 2009, că Comisia a ajuns la concluzia 
preliminară conform căreia nu existau motive suficiente pentru a da curs plângerii. La 20 mai 
2009, petiţionarii, printr-o notificare motivată, au informat însă Comisia că îşi menţin 
afirmaţiile referitoare la un presupus acord ilegal, încheiat cu încălcarea articolului 81 din 
Tratatul CE. În prezent, Comisia este în curs de a analiza argumentele formulate de petiţionari 
în cuprinsul acestei notificări.
Comisia a evaluat achiziţia notificată în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 139/2004 al 
Consiliului din 20 ianuarie 2004 privind controlul concentrărilor între întreprinderi 
(Regulamentul CE privind fuziunile)2. În conformitate cu articolul 2 alineatul (2) din 
Regulamentul CE privind fuziunile, Comisia declară că o concentrare este compatibilă atunci 
când nu afectează semnificativ concurenţa efectivă pe piaţa comună, în special ca urmare a 
dobândirii sau a consolidării unei poziţii dominante. Aceasta înseamnă că, dacă o fuziune 
notificată nu afectează semnificativ concurenţa efectivă, Comisia este obligată să autorizeze 
fuziunea şi nu dispune de puterea de a o interzice pe alte motive decât cele formulate în 

                                               
1 Vezi întrebarea scrisă E-0108/09.
2 JO L 24, 29.1.2004.
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Regulamentul CE privind fuziunile.
Pe acest fond, Comisia a examinat eventualele efecte negative pe care tranzacţia le-ar putea 
avea asupra concurenţei. În acest scop, Comisia a cercetat cu atenţie impactul concentrării 
asupra concureţei. Pe baza practicii anterioare a Comisiei şi a rezultatelor cercetării de piaţă, 
în cazul de faţă s-a constatat că principala piaţă afectată de tranzacţie ar fi piaţa hârtiei cretate 
fără pastă de lemn (un segment al pieţei hârtiei de lux). Concurenţa şi clienţii au confirmat că 
această piaţă acoperă cel puţin spaţiul economic european (SEE).
Deşi petiţionarii nu par să conteste piaţa aferentă produsului şi piaţa geografică, aşa cum sunt 
acestea delimitate în decizia de fuzionare, ei susţin că, în urma tranzacţiei, Sappi ar dobândi o 
cotă de piaţă mai mare. Analiza la care se referă petiţionarii, conform căreia Sappi ar ajunge, 
după fuziune, în posesia unei cote de piaţă de 55%, nu corespunde însă cu rezultatele 
cercetării de piaţă efectuate de Comisie. Aceasta se bazează pe un calcul prezentat Comisiei 
de către Bundesarbeitskammer în cursul procedurii de control al fuziunii, în cuprinsul scrisorii 
sale din 27 octombrie 2008. Comisia a studiat cu atenţie această documentaţie, ca şi pe aceea 
a parţilor, comparându-le cu rezultatele cercetării de piaţă. Au fost colectate în special date de 
piaţă privind vânzările şi capacităţile de producţie ale Sappi, M-real şi ale concurenţilor 
acestora. Pe baza acestor informaţii s-a putut proceda la reconstituirea pieţii. Cercetarea a 
relevat că, în urma tranzacţiei, pe piaţa hârtiei cerate fără pastă de lemn, Sappi ar deţine, la 
nivelul spaţiului SEE, o cotă de aproximativ 20-30%. Pe de altă parte, cercetarea nu a 
confirmat calculul prezentat de Bundesarbeitskammer, cauza supraestimării cotelor de piaţă 
fiind aceea că au fost incluse unele capacităţi de producţie ale Sappi şi M-real destinate altor 
calităţi de hârtie, ca hârtia cerată din pastă de lemn, care nu fac parte din piaţa luată în 
consideraţie. Pe toate celelalte pieţe identificate în decizia Comisiei, cotele ar fi semnificativ 
mai mici.

Mai mult, în evaluarea sa referitoare la concurenţă, Comisia a ţinut cont că Sappi a 
achiziţionat imobilizări corporale şi necorporale ale fabricii din Hallein, de exemplu utilajul  
pentru producerea hârtiei cerate fără pastă de lemn, însă nu a identificat motive pentru a se 
opune acestei tranzacţii, deoarece după achiziţionarea departamentului pentru hârtie grafică al 
M-real, Sappi se va confrunta, pe piaţa europeană relevantă a hârtiei, cu o concurenţă 
semnificativă. Dată fiind prezenţa pe piaţă a altor mari competitori, Comisia a constatat că 
tranzacţia nu ridică îndoieli serioase în ceea ce priveşte compatibilitatea sa cu piaţa comună şi 
Acordul SEE. 

În final, Comisia ar dori să sublinieze că modalitatea adecvată de contestare a legalităţii 
deciziei de autorizare a fuziunii ar fi fost aceea de a depune o cerere în anulare, în temeiul 
articolului 230 din Tratatul CE. Decizia de autorizare nu a fost însă contestată, astfel că 
aceasta a devenit definitivă. De asemenea, şi din motivele menţionate de Comisie în răspunsul 
său din 24 aprilie 2009 referitor la plângerile cărora li se asociase şi petiţionara AK Salzburg, 
petiţionarii nu au prezentat elemente care să necesite o reevaluare a deciziei de autorizare. În 
special, petiţionarii nu au susţinut sau dovedit că, în cazul de faţă, sunt îndeplinite condiţiile 
stipulate la articolul 6 alineatul (3) litera (a) din Regulamentul CE privind fuziunile, în baza 
cărora Comisia poate revoca o decizie. 
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În lipsa oricăror cereri de reexaminare judiciară, decizia a devenit definită după consumarea 
termenelor relevante. In plus, petiţionarii nu prezintă argumente noi, de natură să pună sub 
semnul îndoielii legalitatea deciziei de autorizare a fuziunii şi să justifice o reevaluare. Din 
aceste motive, Comisia consideră că nu este necesară o nouă cercetare.


