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Santrauka 
 

Šiame pranešime plėtojama Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurispru-
dencijoje suformuluotas ir Europos Komisijos aiškinamuosiuose Komunikatuose 
įtvirtintas abipusio pripažinimo principas. Pranešime taip pat pabrėžiamos pro-
blemos, susijusios su šio principo taikymu įgyvendinant laisvą prekių judėjimą tose 
srityse, kur nėra Europos Bendrijos lygmeniu suderintų priemonių. Abipusio pri-
pažinimo principo nauda įgyvendinant laisvą prekių judėjimą yra plačiai vertinama 
dėlto, kad šio principo veikimas padeda išvengti prekybos kliūčių tarp valstybių 
narių daugybei prekių. Pažymėtina, kad įpareigojamasis šio principo laikymasis iš-
plaukia iš Europos Bendrijos Steigimo Sutarties, kuri valstybėms narėms yra priva-
loma vykdyti, todėl valstybių narių diskrecija taikyti nacionalinės teisės aktus čia 
galima tik tuo atveju, kai pati Sutartis tiksliai numato tokią išimtį. Atsižvelgiant į 
tai, kad valstybės narės linkusios apsaugoti savo nacionalines rinkas nuo kitų vals-
tybių narių prekių importo į jas ir kad Europos Bendrijos Steigimo Sutartis vis dėl-
to numato šio principo išimtį, kur galima valstybių narių diskrecija, akivaizdu, kad 
kyla šio principo taikymo problemų. Kartu abipusio pripažinimo principo svarba 
suponuoja kalbėti apie šiais problemas, siekiant išvengti Sutarties pažeidimo atvejų 
ir galimos valstybės narės atsakomybės pagal Bendrijos teisę.  
 

I. ABIPUSIO PRIPAŽINIMO PRINCIPAS IR JO TAIKYMAS 
 

Kertinis bendrosios rinkos pamatas yra laisvas prekių judėjimas, reiškiantis, 
kad prekės Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybėse narėse eksportuojamos 
ir importuojamos netaikant muito mokesčio ir tai, kad valstybių narių tarpusavio 
prekyboje yra draudžiami kiekybiniai apribojimai ir visos lygiaverčio poveikio 
priemonės, galinčios sudaryti kliūtis laisvai prekybai ES erdvėje. Kitaip nei dau-
gelis galėtų pamanyti, bendrosios rinkos įkūrimas nėra tik ES teisės aktų išlei-
dimas pastarajai funkcionuoti per nustatytą terminą. Kur kas teisingiau teigti, kad 
bendrosios rinkos sukūrimas ir jos plėtotė – tai nenutrūkstamas procesas, reika-
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laujantis plataus supratimo ir nuoseklaus vystymosi, prisitaikant prie naujų rin-
kos poreikių [1, p. 7]. Šiame kontekste atsiranda poreikis kalbėti apie abipusio 
pripažinimo principą ir suvokti jo esmę todėl, kad dėl ES plėtros integracinių 
veiksnių, bendros tarptautinės prekybos liberalizavimo tendencijų bei sparčios 
gamybos ir technologijos progreso pažangos bendrojoje rinkoje veikiančių spe-
cifinių kategorijų prekių technines taisykles (produkto sudėtis, prekės kokybė, 
dydis, įpakavimas ir pan.), praktiškai neįmanoma, o kartu ir neefektyvu preciziš-
kai suderinti ES teisės lygmens priemonėmis [2].  

Abipusio pripažinimo principas, kaip ir daugelis kitų ES teisės specifinių prin-
cipų, pirmą kartą buvo suformuluotas ir apibrėžtas ES Teisingumo Teismo (to-
liau – Teismas) jurisprudencijoje. Žymioje Cassis De Dijon byloje, susijusioje su 
vaisių likerio importo iš Prancūzijos į Vokietiją uždraudimu dėl pastarojoje taiko-
mo didesnės minimalios tūrinės alkoholio koncentracijos procento nei šio alko-
holinio gėrimo kilmės šalyje, Teismas konstatavo, kad „nėra jokios priežasties 
neįsileisti į valstybę narę gėrimų, teisėtai pagamintų ir pardavinėjamų bet kurioje 
kitoje valstybėje narėje, ir prekybai šiomis prekėmis negali būti taikomas teisės 
aktuose nustatytas draudimas pardavinėti gėrimus, kurių tūrinė alkoholio kon-
centracija yra mažesnė už nacionaliniu teisės aktu nustatytąją ribą“ [3]. Iš esmės 
šis Teismo sprendimas patvirtino, kad vienašališkas minimalios tūrinės alkoholio 
koncentracijos reikalavimas, nustatytas valstybės narės nacionaliniu teisės aktu 
alkoholinių gėrimų prekyboje, yra prekybos kliūtis ir prieštarauja Europos Bendri-
jos Steigimo Sutarties (toliau – EB Sutarties) 28 straipsniui, draudžiančiam kie-
kybinius eksporto ribojimus ir visas lygiaverčio poveikio priemones. Taigi Cassis 
de Dijon bylos principas reiškia, kad valstybė narė negali uždrausti pardavinėti 
savo rinkoje prekės, kuri yra teisėtai pagaminta ir pardavinėjama kitoje valstybė-
je narėje, net jeigu ši prekė yra pagaminta pagal skirtingus techninius ir kokybės 
reikalavimus. Akivaizdu, kad šis principas remiasi efektyvumo ir pasitikėjimo 
prielaidomis: pagal pirmąją – valstybė narė, į kurią eksportuojama tam tikra pre-
kė iš kitos valstybės narės, negali taikyti savo nacionalinių techninių taisyklių 
prieš tai neįsitikinusi, kad šių taisyklių taikymas yra būtinas ir proporcingas; pa-
gal antrąją – valstybėms narėms vienodai aktuali ir svarbi vartotojų apsauga, to-
dėl kiekviena valstybė narė panašiu lygmeniu reglamentuoja vartotojų apsaugą 
kaip vieną iš svarbiausių Europos Komisijos (toliau – Komisija) strategijos tikslų 
siekiant gerinti ES piliečių gyvenimo kokybę. Pažymėtina, kad Komisija, moty-
vuodama tuo, kad Teismas pateikė bendrą laisvo prekių judėjimo kliūčių definici-
ją bei siekiu užtikrinti griežtą EB Steigimo 28 ir 30 straipsnių taikymą, po Cassis 
de Dijon sprendimo išleido aiškinamąjį komunikatą dėl šio sprendimo padarinių, 
kuriame išskyrė Teismo suformuluotas galimas abipusio pripažinimo išimtis [4]. 
Remiantis minėtu Komisijos komunikatu ir Teismo praktika po Cassis de Dijon 
sprendimo [5], galima teigti, kad abipusio pripažinimo principas yra metodas, už-
tikrinantis laisvą prekių judėjimą ES pagal EB Sutarties 28 ir 30 straipsnius ten, 
kur nėra suderintų ES lygmeniu teisės aktų, ir kad šis principas susideda iš dvie-
jų skirtingų ramsčių: pirma bendros taisyklės, kad tam tikrai prekei garantuojama 
EB Sutarties 28 straipsnyje įtvirtinta laisvo judėjimo laisvė ir antra, išimties, kad 
tam tikra prekė neturi šios teisės, nes valstybė, kurioje norima tam tikrą prekę 
parduoti, įrodo, kad yra iš esmės svarbios priežastys, kodėl ji turi taikyti ekspor-
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tuojamai iš kitos valstybės narės prekei savo nacionalinių teisės aktų nustatytas 
technines taisykles.  

Remiantis bendra laisvo prekių judėjimo taisykle, išplaukiančia iš EB Sutar-
ties 28 straipsnio galima teigti, kad abipusio pripažinimo principas bus taikomas 
preziumavus, kad: 1) prekė jau yra teisėtai pagaminta ar parduodama vienoje 
valstybėje narėje, o tam tikram verslo subjektui, ketinančiam parduoti šią prekę 
kitoje valstybėje narėje teoriškai techninės šios valstybės narės taisyklės nacio-
nalinėje teisėje užkerta kelią šiai prekei patekti į rinką; 2) priimančios valstybės 
narės kompetentingos institucijos, nustačiusios, kad kitos valstybės narė prekė 
neatitinka pastarosios nacionalinių teisės aktų techninių taisyklių, privalo išanali-
zuoti šių taisyklių atiktį EB Sutarties 30 straipsniui arba viešo intereso privalo-
miems reikalavimas [6]; 3) tam tikros prekės techninės taisyklės nėra suderintos 
ES antrinės teisės lygmeniu; 4) nustatančius, kad nacionalinės teisės aktų nu-
statytos techninės taisyklės prieštarauja EB Sutarties 28 ir 30 straipsniams, na-
cionaliniai teismai ir nacionaliniai administravimo subjektai privalo taikyti abipu-
sio pripažinimo principą, t.y. atverti rinką kitos valstybės narės teisėtai pagamin-
tai ir pardavinėjamai prekei ir netaikyti savo nacionalinių teisės aktų, ribojančių 
laisvą prekių judėjimą. Taigi pažymėtina, kad tuo atveju, kai priimančios valsty-
bės nacionalinės teisės nustatytos techninės taisyklės atitinka EB Sutarties 28 ir 
30 straipsnių nuostatas, ji privalo įrodyti verslo subjektui, kad dėl viešo intereso 
yra būtinybė suvaržyti šio subjekto teisėtai pagamintos ar parduodamos vienoje 
valstybėje narėje prekės patekimą į priimančios valstybės narės rinką ir kad šis 
suvaržymas yra proporcingas siekiamam tikslui. Vadinasi, abipusio pripažinimo 
principas šiomis aplinkybėmis netaikomas ir ši išimtis ES praktikoje remiasi šiais 
postulatais: 1) jeigu priimančios valstybės narės nacionalinės techninės taisyk-
lės yra būtinos siekiant pateisinti privalomus reikalavimus (visuomenės sveikata, 
vartotojų ar aplinkos apsauga ir pan.); 2) jeigu techninės taisyklės pateisinamos 
viešuoju interesu, kuris svarbesnis už fundamentalią laisvo prekių judėjimo lais-
vę; 3) jeigu techninės taisyklės yra būtinos tikslui pasiekti, t.y. jos atitinka pro-
porcingumo kriterijų ir mažiausiai suvaržo prekybą. Tai suponuoja, kad abipusio 
pripažinimo principas ne visada taikomas automatiškai: yra galimybė, kad na-
cionalinės techninės taisyklės taikymo ypatumas laisvo prekių judėjimo plotmėje 
gali būti pagrįstas išvardytomis prielaidomis (būtinybės ir proporcingumo), o tai 
sudaro pagrindą taikyti EB Sutarties 30 straipsnyje įtvirtintą išimtį. Kartu reikia 
atkreipti dėmesį, kad nors valstybės narės dažnai remiasi šia taisykle teisiniuose 
ginčuose, tokiu būdu bandydamos apsaugoti savo nacionalines rinkas, tačiau iš-
lieka tik maža galimybė, kad EB Sutarties 30 straipsnio išimtis arba privalomieji 
reikalavimai bus priimtini, eliminuojant abipusio pripažinimo taikymą.  
 
II. ABIPUSIO PRIPAŽINIMO PRINCIPO TAIKYMO PROBLEMOS. EUROPOS 

KOMISIJOS POŽIŪRIS. NAUJESNĖ TEISINGUMO TEISMO PRAKTIKA 
 

EB Sutarties 28 ir 30 straipsnių formuluotės trumpos ir apibrėžtos bendromis 
sąvokomis, o tinkamai šiuos straipsnius taikyti iš esmės reikia remtis Teismo 
plėtojama praktika ir Komisijos interpretaciniais komunikatais dėl praktinio abi-
pusio pripažinimo principo taikymo. Be to, EB Sutarties 30 straipsnyje nustatyta 
išimtinė abipusio pripažinimo principo taikymo taisyklė, kuria, kaip jau minėta, 
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valstybės narės praktiškai beveik visada remiasi siekdamos pateisinti savo na-
cionalinių techninių taisyklių atitiktį šiam straipsniui, kartu apsaugoti savo nacio-
nalines rinkas nuo eksportuojamų prekių. Tai esmingai sąlygoja tam tikrų abipu-
sio principo pripažinimo taikymo problemų egzistavimą. Pirma reikėtų paminėti, 
kad labai dažnai lieka neaišku, kurioms prekėms taikomas šis principas. Antra, 
pats abipusio pripažinimo principo turinys be Teismo jurisprudencijos plėtotės 
patektų į teisinio neapibrėžtumo sritį, o, kaip žinoma, ne kiekvienas verslo sub-
jektas gali ir turi sąnaudų detaliai jurisprudencijos analizei. Trečia, Vokietijos vy-
riausybė Cassis de Dijon byloje [7] iškėlė aštrią šio abipusio pripažinimo principo 
problemą: lenktynes iki žemiausio lygio prekės standartų. Abipusio pripažinimo 
principo padarinys tas, kad dvigubo produkto reguliavimas (kilmės valstybėje ir 
priimančioje valstybėje) pakeičiamas vienu reguliavimu (kilmės valstybėje), todėl 
skirtingos teisinės sistemos yra verčiamos konkuruoti. Pavyzdžiui, priimančioji 
valstybė galėtų sumažinti savo reiklius standartus, savo ruožtu kilmės valstybė 
galėtų pasielgti adekvačiai, dėl to prasidėtų lenktynės, kol bus pasiektas že-
miausias lygis ir standartų suvienodinimas esant šiam žemam lygiui. Todėl šioje 
situacijoje priimančiai valstybei leidžiama taikyti kontrolės priemones privalomų 
reikalavimų pavidalu (EB Sutarties 30 straipsnis), kai kyla svarbaus priimančios 
valstybės intereso klausimas. Tačiau ir tai neišsprendžia problemos, nes valsty-
bės narės bet kuriuo atveju norėdamos sėkmingai taikyti privalomuosius reikala-
vimus pirmiausia turi įrodyti savo veiksmų proporcingumą. Be to, pati prekė sa-
vaime gali sukurti tam tikras teisinio neapibrėžtumo prielaidas, nes nacionalinės 
valdžios institucijos ne visada gali būti tikros, kad prekė buvo teisėtai pagaminta 
ir parduodama vienoje iš valstybių narių. Reikėtų atkreipti dėmesį ir į tai, kad jei-
gu valstybės narės taikydamos savo nacionalinės teisės aktus, neatsižvelgia į 
EB Sutarties 28 ir 30 straipsnius, tai dažniausiai reiškia, kad prekė, eksportuo-
jama iš vienos valstybės narės į kitą, pastarojoje bus sankcionuota. Vienintelis 
metodas verslo subjektui paneigti nacionalinių teisės aktų techninių taisyklių tai-
kymą, yra bylinėjimasis valstybės narės, į kurios rinką siekiama patekti, teisme. 
Pažymėtina, kad daugeliu atvejų taip pat nepateikiama alternatyvių ginčo spren-
dimo būdų tarp verslo subjektų ir nacionalinių valdžios institucijų. Pavyzdžiui, 
pagrindinis laisvo prekių judėjimo nuostatas įtvirtinantis 2003 m. spalio 9 d. Lie-
tuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1252 „Dėl laisvo prekių judėjimo ir 
pasikeitimo informacija apie nacionalines priemones užtikrinimo„ taip pat ne iš-
imtis [8]. Plėtojant abipusio principo pripažinimo taikymo problematiką, reikėtų 
pridurti, kad, neatsižvelgiant į EB Sutarties 28 ir 30 straipsnių tiesioginį veikimą, 
priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos nesiryžta taikyti šių 
straipsnių, argumentuojama, kad nėra teisinio pagrindo, įtvirtinto nacionaliniuose 
teisės aktuose, kuriais remiantis būtų galima įvertinti prekės tinkamumą. Dėl 
šios priežasties Komisija mano esant tikslinga nustatyti valstybių narių pareigą į 
nacionalinius teisės aktus įtraukti abipusio pripažinimo principo taikymą. Byloje 
Europos Komisija v. Prancūzijos Respublika (foie gras byla) [9], kurioje Komisija 
pareiškė ieškinį Prancūzijai dėlto, kad ši neįvykdė savo pareigos pagal EB Su-
tarties 30 straipsnį, nes priimdama nacionalinės teisės aktą, susijusį su žąsų ir 
ančių kepenų pašteto paruošimu (foie gras), ji neįtraukė nuostatų dėl abipusio 
pripažinimo principų. Teismas patenkino Komisijos ieškinį, motyvuodamas, kad 
nacionalinės teisės aktas, kuriame nėra nuostatų dėl abipusio pripažinimo prin-
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cipo, turi būti pripažintas kaip priemonė, galinti sukurti kliūtis laisvai valstybių na-
rių prekybai. 

Europos Komisija, siekdama užtikrinti verslo subjektų interesą patekti į kitų 
valstybių narių nacionalines rinkas bei išspręsti teisinio neapibrėžtumo proble-
mas abipusio pripažinimo principo taikymo praktikoje, 2003m. priėmė aiškina-
mąjį komunikatą „Dėl produktų patekimo į kitų valstybių narių rinkas palengvini-
mo: praktinis abipusio pripažinimo principo taikymas“ [10], kuriame apibrėžia-
mos verslo subjektų teisės ir sąlygos tinkamai taikyti abipusio pripažinimo prin-
cipą. Šiame komunikate įtvirtinama, kad abipusio pripažinimo principas reiškia, 
jog kiekviena prekė gali būti be jokių ribojimų teikiama į kitos valstybės narės 
rinką, jeigu tokia prekė teisėtai pagaminta ES valstybėje narėje, Europos laisvo-
sios prekybos asociacijos valstybėje, pasirašiusioje Europos ekonominės erdvės 
sutartį (toliau – EEA), arba Turkijoje ir ją leidžiama teikti į rinką toje valstybėje 
arba teisėtai importuota iš trečiosios valstybės į ES valstybę narę arba Turkiją ir 
ją leidžiama teikti į rinką toje valstybėje. Komisijos Komunikatas svarbus tuo, 
kad Komisija apibrėžė Teismo jurisprudencijos suformuluotas nuostatas dėl abi-
pusio pripažinimo principo. Pavyzdžiui, Komisija patvirtino Teismo byloje 45/87 
Komisija v. Airija [11] padarytas išvadas, kad valstybės narės nustatyta techninė 
taisyklė sudaro kliūtis laisvam prekių judėjimui, jeigu joje nėra išlygų dėl alterna-
tyvių techninių standartų, net ir tuo atveju, jeigu šios taisyklės taikomos visoms 
prekėms, platinamoms šios valstybės teritorijoje, įskaitant ir EEA/Turkijos pre-
kes. Kitas pavyzdys – byloje 188/84 Komisija v. Prancūzijos Respublika Teisin-
gumo Teismas nusprendė, kad „valstybė narė neturi teisės sudaryti kliūtis į jos 
nacionalinę rinką patekti kitoje valstybėje narėje pagamintai prekei, jei prekės 
kilmės valstybėje narėje taikomi ekvivalentūs vartotojų apsaugos reikalavimai, o 
esant šiai ekvivalencijai ir valstybei narei reikalaujant, kad tokia prekė atitiktų 
griežtai jos nacionalinių teisės aktų technines taisykles, pastaroji pažeistų pro-
porcingumo principą“. [12]. Šis teiginys atitinka Komisijos suformuluotą nuosta-
tą, jog valstybė narė negali reikalauti, kad importuojama prekė atitiktų pastaro-
sios nacionalinių techninių taisyklių, jeigu prekės kilmės valstybėje narėje taiko-
mi ekvivalentūs prekių kokybės reikalavimai.  

Tačiau Komisijos Komunikatas atlieka svarbų vaidmenį sukurdamas išsamų 
mechanizmą, padedantį valstybei narei patikrinti, ar yra galimas abipusio pripa-
žinimo principo taikymas, ar jam vis dėlto gali būti pritaikyta EB Steigimo Sutar-
ties 30 straipsnyje numatyta išimtis. Komunikatas įtvirtina tris etapus, kurie vals-
tybei narei privalomi nustatant, ar jos nacionalinių teisės aktų įtvirtinti techniniai 
reikalavimai (ne-)prieštarauja EB Sutarties 28 ir 30 straipsniams. Būtent šiuo 
aspektu šis Komunikatas skiriasi nuo Komisijos Komunikato dėl Cassis de Dijon 
sprendimo, kuriami tik bendrais pagrindais buvo apibrėžtos EB Sutarties 30 
straipsnio taikymo prielaidos. Esant ribotai pranešimo apimčiai nebus aptarta in-
formacijos rinkimo (pirmasis etapas) ir rezultatų įvertinimo bei jų pranešimo (tre-
čiasis etapas) etapai, bet bus koncentruotasi ties svarbiausiu antruoju etapu – 
prekės apsaugos ekvivalentiškumo patikrinimu. Visų pirma, Komisija pabrėžė, 
kad nacionaliniuose teisės aktuose reglamentuojamas prekių apsaugos lygmuo 
gali būti vienas iš šios prekės tinkamumo priimančioje valstybėje narėje įrody-
mų, tačiau tai ne visa nulemiantis įrodymas, nes gamintojas gali taikyti aukštes-
nius kokybės standartus, nei to reikalaujama pagal prekės kilmės valstybės na-
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rės nacionalinius teisės aktus. Toliau Komisija kalba apie tai, kad valstybė narė 
turi teisę patikrinti, ar taikyti, jei taip, kokiu mastu, nacionalines technines taisyk-
les tam tikrai prekei. Šioje dalyje yra pabrėžiama, kad nesant specialių techninių 
taisyklių priimančioje valstybėje narėje, ji vis dėlto gali uždrausti tam tikrų prekių 
platinimą tuo atveju, jeigu kyla problemų dėl šios prekės saugumo pagal 
2001/95/EB direktyvą dėl bendros gaminių saugos [13] arba Reglamentą (EB) 
178/2002 [14]. Svarbiausia šiame etape yra tai, kad valstybė narė yra saistoma 
proporcingumo principo: valstybė narė turi teisę nustatyti, kokiu lygiu ji siekia už-
tikrinti žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugą ir pan., tačiau bet kuriuo atveju nu-
statytų techninių taisyklių taikymas turi atitikti proporcingumo principą, o jo 
adekvatumas turi būti nustatomas remiantis: 1) būtinybe taikyti šias taisykles – 
tokių taisyklių taikymas galimas remiantis moksliniais tyrimais, technologijomis 
arba siekiant apsaugoti vieną ar kelis tikslus pagal EB Steigimo Sutartį ar legiti-
mizuotas Teisingumo teismo jurisprudencijoje; 2) taisyklių taikymo adekvatumu 
– techninių taisyklių taikymas nebus adekvatus, jeigu tikslai, kurių jomis siekia-
ma, gali būti apsaugoti vienodai ir veiksmingai priemonėmis, kurios sudaro ma-
žesnes kliūtis laisvam prekių judėjimui. 

 
IŠVADOS 

 
1. Pagal Cassis de Dijon byloje suformuluotą abipusio pripažinimo principą 

valstybė narė negali taikyti tam tikrų techninių nacionalinėje teisėje įtvirtintų tai-
syklių iš kitos valstybės importuojamoms prekėms, jeigu jos yra teisėtai paga-
mintos ir parduodamos jų kilmės valstybėje narėje. Šis principo taikymas yra 
privalomas tol, kol priimančioji valstybė neįrodo, kad tam tikrų prekių patekimas į 
jos nacionalinę rinką prieštarautų tam tikriems viešojo intereso reikalavimams.  

2. Šio principo veikimo prielaida – pripažinimas, kad Europos Sąjungos vals-
tybės narės ekvivalentišku lygmeniu reglamentuoja vartotojų apsaugą ir sveika-
tą, aplinkos apsaugą, todėl negalima apriboti laisvo prekių judėjimo remiantis 
vien tuo, kad nacionalinės teisės nustatyti techniniai reikalavimai kiekvienoje 
valstybėje pagamintai ir parduodamai prekei skiriasi.  

3. Abipusio pripažinimo principas vaidina lemiamą vaidmenį įgyvendinant 
laisvą prekių judėjimą ir užtikrinant bendrosios rinkos veikimą todėl, kad šio 
principo dėka prekės gali būti parduodamos laisvai tarp valstybių narių tuo atve-
ju, kai nėra suderintų ES institucijų teisės aktų. Tai iš esmės sudaro prielaidas, 
kad laisvas prekių judėjimas praktiškai efektyviai funkcionuotų. 

4. Atsižvelgiant į tai, kad laisvas prekių judėjimas yra esminis bendrosios 
rinkos elementas, ir tai, kad valstybės narės yra linkusios apsaugoti savo nacio-
nalines rinkas nuo kitų valstybių narėse pagamintų ir parduodamų prekių ant-
plūdžio, Komisija ir Teismas vaidina svarbų vaidmenį, kad šis principas praktiš-
kai veiktų. Visų pirma, pažymėtina, kad Komisija ir Teismas laikosi bendros 
nuomonės dėl šio principo turinio, taikymo svarbos, ir šių institucijų plėtojama 
praktika papildo viena kitą. Svarbu pažymėti, kad nors Teismas dažnai keičia 
savo diskursą plėtojamoje praktikoje atsižvelgdamas į pačią ES dinamiką, tačiau 
bylose, susijusiose su abipusio pripažinimo principo taikymu, Teismo praktika 
yra nuosekli. Komisija, būdama EB Sutarties sergėtoja, plėtoja abipusio pripaži-
nimo praktiką leisdama aiškinamuosius komunikatus dėl šio principo teisinio 
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aiškumo, taip pat aktyviai reaguoja pareikšdama ieškinius valstybėms narėms, 
kurių veiksmai pažeidžia abipusio pripažinimo principą ir sukuria laisvos preky-
bos kliūtis. 

5. Svarbu tai, kad kitaip nei valstybės pagalbos sektoriuje, įgyvendinant lais-
vą prekių judėjimą negalimas de minimis principo taikymas. Tai reiškia, kad net 
ir tuo atveju, kai nacionalinės teisės aktų nustatyti techniniai reikalavimai šiek 
tiek apriboja laisvą prekių judėjimą, valstybė narė negali nei tuo remtis pateisin-
dama savo nacionalinės teisės aktus, nei tai gali užkirsti kelią taikyti abipusio 
pripažinimo principą. 
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Summary 

 
According to the mutual recognition principe, which has been established in the fa-

mous Cassis de Dijon case, a Member State cannot, in principle, prohibit the sale on its 
territory of goods which are lawfully produced and marketed in another Member State, 
even if those goods are produced to technical or qualitative descriptions that differ from 
those required of its own goods. The principle of mutual recognition plays an important 
part in the functioning of the internal market. Thanks to it, the free movement of products 
is possible in the absence of any Community harmonising legislation. The only exception 
to this principle are restrictions laid down by the Member State of destination, provided 
that these are justified on the grounds described in Article 30 of the EC Treaty, or on the 
basis of overriding requirements of general public importance recognised by the Court of 
Justice's case law. Unfortunately, the application of this principle contains particular pro-
blems.  
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