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2.
Podniky pověřené poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu nebo ty, které mají
povahu fiskálního monopolu, podléhají pravidlům obsaženým ve Smlouvách, zejména pravidlům
hospodářské soutěže, pokud uplatnění těchto pravidel nebrání právně nebo fakticky plnění zvláštních
úkolů, které jim byly svěřeny. Rozvoj obchodu nesmí být dotčen v míře, která by byla v rozporu se
zájmem Unie.
3.
Komise dohlíží na provádění tohoto článku a vydává podle potřeby členským státům potřebné
směrnice a rozhodnutí.
ODDÍL 2
STÁTNÍ PODPORY

Článek 107
(bývalý článek 87 Smlouvy o ES)

1.
Podpory poskytované v jakékoli formě státem nebo ze státních prostředků, které narušují nebo
mohou narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňují určité podniky nebo určitá odvětví výroby,
jsou, pokud ovlivňují obchod mezi členskými státy, neslučitelné s vnitřním trhem, nestanoví-li
Smlouvy jinak.
2.

S vnitřním trhem jsou slučitelné:

a) podpory sociální povahy poskytované individuálním spotřebitelům za podmínky, že se poskytují
bez diskriminace na základě původu výrobků;
b) podpory určené k náhradě škod způsobených přírodními pohromami nebo jinými mimořádnými
událostmi;
c) podpory poskytované hospodářství určitých oblastí Spolkové republiky Německo postižených
rozdělením Německa, pokud jsou potřebné k vyrovnání hospodářských znevýhodnění způsobe
ných tímto rozdělením. Pět let po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost může Rada na návrh
Komise přijmout rozhodnutí, jímž se toto písmeno zruší.
3.

Za slučitelné s vnitřním trhem mohou být považovány:

a) podpory, které mají napomáhat hospodářskému rozvoji oblastí s mimořádně nízkou životní
úrovní nebo s vysokou nezaměstnaností, jakož i rozvoji regionů uvedených v článku 349
s ohledem na jejich strukturální, hospodářskou a sociální situaci;
b) podpory, které mají napomoci uskutečnění některého významného projektu společného evrop
ského zájmu anebo napravit vážnou poruchu v hospodářství některého členského státu;
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c) podpory, které mají usnadnit rozvoj určitých hospodářských činností nebo hospodářských oblastí,
pokud nemění podmínky obchodu v takové míře, jež by byla v rozporu se společným zájmem;

d) podpory určené na pomoc kultuře a zachování kulturního dědictví, jestliže neovlivní podmínky
obchodu a hospodářské soutěže v Unii v míře odporující společnému zájmu;

e) jiné kategorie podpor, které určí Rada na návrh Komise rozhodnutím.

Článek 108
(bývalý článek 88 Smlouvy o ES)

1.
Komise ve spolupráci s členskými státy zkoumá průběžně režimy podpor existující v těchto
státech. Navrhuje jim vhodná opatření, která vyžaduje postupný rozvoj nebo fungování vnitřního
trhu.

2.
Zjistí-li Komise poté, co vyzvala zúčastněné strany k podání připomínek, že podpora posky
tovaná některým státem nebo ze státních prostředků není slučitelná s vnitřním trhem podle článku
107 nebo že je zneužívána, rozhodne, že dotyčný stát ve lhůtě stanovené Komisí takovou podporu
zruší nebo upraví.

Nepodrobí-li se dotyčný stát tomuto rozhodnutí ve stanovené lhůtě, může Komise nebo jiný zain
teresovaný stát, odchylně od článků 258 a 259, předložit věc přímo Soudnímu dvoru Evropské unie.

Rada může na žádost členského státu jednomyslně rozhodnout, že podpora, kterou tento stát
poskytuje nebo hodlá poskytnout, má být odchylně od článku 107 nebo nařízení podle článku
109 považována za slučitelnou s vnitřním trhem, odůvodňují-li takové rozhodnutí mimořádné
okolnosti. Zahájila-li již Komise ve věci této podpory řízení podle prvního pododstavce tohoto
odstavce, bude podáním žádosti příslušného státu Radě uvedené řízení pozastaveno až do vyjádření
Rady.

Nevyjádří-li se však Rada do tří měsíců po podání této žádosti, rozhodne věc Komise.

3.
Komise musí být včas informována o záměrech poskytnout nebo upravit podpory, aby mohla
podat svá vyjádření. Má-li za to, že takový záměr není s ohledem na článek 107 slučitelný s vnitřním
trhem, zahájí neprodleně řízení podle odstavce 2. Dotyčný členský stát neprovede zamýšlená
opatření, dokud Komise v tomto řízení nepřijme konečné rozhodnutí.
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4.
Komise může přijmout nařízení týkající se kategorií státních podpor, u kterých Rada podle
článku 109 dala možnost vyjmout je z řízení uvedeného v odstavci 3 tohoto článku.

Článek 109
(bývalý článek 89 Smlouvy o ES)

Rada může na návrh Komise a po konzultaci s Evropským parlamentem přijímat veškerá potřebná
prováděcí nařízení k článkům 107 a 108, a zejména stanovit podmínky, za nichž se použije čl. 108
odst. 3, jakož i vymezovat druhy podpor, které jsou vyňaty z tohoto řízení.

KAPITOLA 2

DAŇOVÁ USTANOVENÍ
Článek 110
(bývalý článek 90 Smlouvy o ES)

Členské státy nepodrobí přímo ani nepřímo výrobky jiných členských států jakémukoli vyššímu
vnitrostátnímu zdanění než je to, jemuž jsou přímo nebo nepřímo podrobeny podobné výrobky
domácí.

Členské státy nepodrobí dále výrobky jiných členských států vnitrostátnímu zdanění, které by posky
tovalo nepřímou ochranu jiným výrobkům.

Článek 111
(bývalý článek 91 Smlouvy o ES)

Pokud jsou výrobky vyvezeny na území některého členského státu, nesmí být navrácení vnitrostát
ních daní vyšší než vnitrostátní daně, kterým byly výrobky přímo nebo nepřímo podrobeny.

Článek 112
(bývalý článek 92 Smlouvy o ES)

Osvobození od daně a navracení daní při vývozu do jiných členských států s výjimkou daně z obratu,
spotřebních a ostatních nepřímých daní, jakož i vyrovnávací poplatky při dovozu z členských států
jsou přípustné pouze tehdy, pokud zamýšlená opatření na omezenou dobu předem schválila Rada na
návrh Komise.

