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MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

Angående: Framställning 1829/2008, ingiven av Siegfried Pichler 
(österrikisk medborgare), för Arbeiterkammer Salzburg, om fusionen 
mellan Sappi och M-real

1. Sammanfattning av framställningen

Framställaren opponerar sig mot fusionen mellan bolagen Sappi och M-real 
(ärende KOMP/M.5283 — Sappi/M-real). Han anser att Europeiska kommissionen har tagit 
för liten hänsyn till att Sappi som följd av fusionen får en marknadsandel på 55 procent av 
marknaden för bestruket papper. Fusionen innefattar bland annat försäljning av en 
pappersmaskin hos M-real i Hallein. Detta har till följd att inte bara 700 direkt berörda 
arbetsplatser försvinner, utan också arbetsplatser hos leverantörsföretagen inom exempelvis 
sektorn för leverans av massaved. Framställaren anser vidare att man har ägnat för liten 
uppmärksamhet åt de sociala och ekonomiska konsekvenserna för Hallein-regionen. Enligt 
honom har fusionen enbart till syfte att höja priset på specialpapper genom att minska utbudet. 
Framställaren begär en närmare utredning. 

2. Tillåtlighet

Framställningen förklarades tillåtlig den 8 april 2009. Kommissionen har uppmanats att lämna 
upplysningar (artikel 192.4 i arbetsordningen).

3. Kommissionens svar, mottaget den 19 juni 2009.

De tre framställarna, Kammer für Arbeiter und Angestellte (arbetstagarrepresentant) i
Salzburg i Österrike (nedan kallad AK Salzburg), fackföreningen för privatanställda 
(journalister, grafiska branschen och pappersbranschen) och 
fackföreningen för kemiska branschen är inte överens med kommissionens beslut om att, 
inom ramen för övervakningen av företagskoncentrationer, inte invända mot den ovan anförda 
fusionen KOMP/M.5283-Sappi/M-real. Fusionen innebar att Sappi tog över M-reals 
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affärsområde grafiskt papper. Som ett led i transaktionen förvärvade Sappi flera tillgångar vid 
produktionsanläggningen i Hallein i närheten av Salzburg, med anknytning till produktionen 
av träfritt bestruket papper, såsom utrustning för produktion och ett flertal immateriella 
tillgångar, men inte pappersbruket självt. Produktionen av träfritt bestruket papper i Hallein 
lades ned den 30 april 2009. I fortsättningen ämnar Sappi försörja dem som köpt träfritt 
papper från M-real i Hallein från sina övriga produktionsställen i Europa.

Framställarna hävdar att bedömningen i samband med beslutet att inte invända mot fusionen 
varit felaktig, i så måtto som Sappis marknadsandel efter förvärvet av M-reals affärsområde
grafiskt papper klart underskattats. De riktar kritik mot försäljningen av produktionsutrustning 
i Hallein, eftersom den vore ägnad att försvåra möjligheterna att finna någon som vill 
investera i den integrerade produktionsanläggningen. De påtalar de sociala konsekvenserna av 
att tillverkningen av träfritt papper lagts ned i Hallein, eftersom detta får direkta konsekvenser 
för hundratals anställda samt för industrier med anknytning till denna produktion och för 
Salzburg som lokaliseringsort för företag.

Redan innan beslutet om att inte göra invändningar fattades hade Bundesarbeitskammer, den 
nationella paraplyorganisationen för AK Salzburg, gjort liknande kommentarer i en skrivelse 
av den 27 oktober 2008 och på nytt i en skrivelse av den 5 december 2008. AK Salzburg har 
skrivit till kommissionen den 30 december och upprepat samma påståenden. Kommissionen 
tog redan vid förfarandet för övervakning av företagskoncentrationer hänsyn till dessa 
kommentarer och redogjorde ingående för beslutet både för Bundesarbeitskammer (i svaret på 
deras skrivelse av den 5 december) och för AK Salzburg (i svaret på deras skrivelse av den 
30 december 2008). Parlamentsledamoten Herbert Bösch ställde också till kommissionen en 
skriftlig fråga1 om transaktionen och förfarandet för kontroll av företagskoncentrationer och 
denna fråga besvarades den 13 februari 2009.

Som bakgrundsupplysning bör det också nämnas att AK Salzburg, Bundesarbeitskammer och 
delstaten Salzburg inlämnat klagomål till kommissionen i en skrivelse av den 2 februari 2009, 
där de hävdade att det ingåtts ett olagligt avtal om nedläggning av pappersbruket i Hallein, i 
strid med artikel 81 i EG-fördraget, och ansåg att beslutet om att inte invända mot 
företagskoncentrationen borde upphävas. Efter det att kommissionen ingående undersökt de 
påståenden som framförts, bland annat med hjälp av att både Sappi och M-real ombetts 
komma med upplysningar, underrättades i en skrivelse av den 24 april 2009 de som framfört 
klagomålet att kommissionen nått fram till den preliminära slutsatsen att klagomålet inte 
utgjorde en tillräcklig grund för att föranleda några åtgärder. Den 20 maj 2009 underrättade 
dock de som ingått med klagomålet kommissionen i en motiverad framställan att de vidhöll 
sitt klagomål med dess påstående om att det ingåtts ett olagligt avtal i strid med artikel 81 i 
EG-fördraget. Kommissionen behandlar för närvarande de argument som anförts i nämnda 
framställan.

                                               
1 Se skriftlig fråga E-0108/09.
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Kommissionen gjorde en bedömning av det anmälda företagsförvärvet, i enlighet med rådets 
förordning (EG) nr 139/2004 av den 20 januari 2004 om kontroll av företagskoncentrationer 
(”EG:s koncentrationsförordning”)1. I enlighet med artikel 2.2 i 
EG:s koncentrationsförordning ska kommissionen förklara en företagskoncentration som inte 
påtagligt skulle hämma den effektiva konkurrensen, i synnerhet till följd av att en 
dominerande ställning skapas eller förstärks, såsom förenlig med den 
gemensamma marknaden. Detta innebär att kommissionen måste godkänna en fusion som 
anmälts, såvida den inte påtagligt skulle hämma den effektiva konkurrensen, och alltså inte 
har någon rätt att förbjuda fusionen av andra skäl än sådana som fastställts i 
EG:s koncentrationsförordning.

Mot bakgrund av detta gick kommissionen igenom vilka skadeverkningar denna transaktion 
eventuellt skulle kunna få för konkurrensen. Som ett led i detta gjorde kommissionen en 
noggrann utredning av hur företagskoncentrationen skulle komma att påverka konkurrensen. 
Utgående från kommissionens tidigare praxis och resultatet av marknadsundersökningar i 
fallet kom man fram till att det huvudsakligen var marknaden för träfritt bestruket papper 
(ett segment av finpappersmarknaden) som skulle komma att påverkas av transaktionen. 
Konkurrenter och kunder bekräftade att denna marknad omspände åtminstone 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Framställarna förefaller visserligen inte bestrida att produktmarknaderna och de 
geografiska marknaderna ser ut som de presenterats i beslutet om att inte invända mot 
företagskoncentrationen, men de hävdar dock att Sappi efter transaktionen skulle få större 
marknadsandelar. Den analys som framställarna åberopat sig på och som antytt att Sappi 
kommer att få en marknadsandel på 55 procent efter fusionen motsvarar dock inte resultaten 
av kommissionens marknadsundersökning. Den bygger på en beräkning som 
Bundesarbeitskammer tillställt kommissionen i sin skrivelse av den 27 oktober 2008, i 
samband med förfarandet för kontroll av företagskoncentrationer. Kommissionen prövade 
noggrant denna inlaga, tillsammans med parternas inlagor, och jämförde dem med resultaten 
av marknadsundersökningen. Framför allt insamlades marknadsdata om försäljnings- och 
produktionskapaciteten hos Sappi, M-real och deras konkurrenter. Utgående från denna 
information kunde marknaden rekonstrueras. Undersökningen avslöjade att Sappi efter 
företagstransaktionen skulle komma att ha en andel på mellan 20 och 30 procent av 
marknaden för träfritt bestruket papper inom hela EES. Däremot gav undersökningen inte stöd 
åt den beräkning som framlagts av Bundesarbeitskammer. Orsaken till att marknadsandelarna 
överskattats är att man vid beräkningen tagit med sådan produktionskapacitet hos Sappi och 
M-real som avser papper av annat slag än träfritt bestruket papper, till exempel 
bestruket mekaniskt papper, vilka inte ingår i den marknad som det är frågan om här. Inom 
alla övriga marknader som utpekats i kommissionens beslut skulle marknadsandelen bli 
avsevärt mindre.

I sin bedömning av inverkan på konkurrensen tog kommissionen dessutom hänsyn till att 
Sappi förvärvat materiella och immateriella tillgångar i pappersbruket i Hallein, exempelvis 
utrustning för produktion av träfritt bestruket papper, men kommissionen kunde inte se någon 
orsak att motsätta sig transaktionen, eftersom Sappi kommer att möta en betydande 
konkurrens på de ifrågavarande marknaderna i Europa också efter förvärvet av M-reals 
affärsområde grafiskt papper. Med tanke på att det finns andra stora konkurrenter på 
marknaden ansåg kommissionen att det inte förelåg några vägande skäl att anta att 
                                               
1 EUT L 24, 29.1.2004.
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transaktionen inte var förenlig med den gemensamma marknaden och EES-avtalet.
Avslutningsvis skulle kommissionen vilja påpeka att ett ifrågasättande av lagenligheten i 
beslutet om att inte motsätta sig denna företagskoncentration lämpligen borde ha skett genom 
talan om ogiltigförklaring i enlighet med artikel 230 i EG-fördraget. Någon talan har 
emellertid inte väckts mot beslutet, vilket därför blivit slutgiltigt. Till detta kommer, av de 
orsaker som anförts av kommissionen i dess svar av den 24 april 2009 till dem som ingått med 
klagomålet, där också AK Salzburg finns med bland framställarna, att framställarna inte lagt 
fram något som i sak skulle ha föranlett en omprövning av beslutet om att inte motsätta sig 
företagskoncentrationen. Framför allt har framställarna inte hävdat eller anfört skäl som talar 
för att de villkor som fastställts i artikel 6.3 a i EG:s koncentrationsförordning vore uppfyllda 
i det föreliggande fallet, alltså villkoren för att kommissionen får återkalla det beslut som den 
har fattat.

Eftersom det inte framlagts några begäranden om rättslig prövning har beslutet blivit 
slutgiltigt efter de gällande fristernas utgång. Framställarna har inte heller lagt fram några nya 
argument som vore ägnade att dra beslutets lagenlighet i tvivelsmål och som skulle berättiga 
till en omprövning. Kommissionen anser således att det inte är påkallat med någon ny 
undersökning.


