
ES – Japonijos 

ekonominės partnerystės susitarimas



ES – Japonijos EPS

Didžiausia ES laisvosios prekybos sutartis:

•Laisvosios prekybos erdvė, apimanti virš 600 milijonų gyventojų ir trečdalį pasaulio 

BVP.

•Nuo vasario 1d. Japonija jau panaikino 91% ES eksportui taikomų muitų, po 

pereinamųjų laikotarpių – bus panaikinta 99% muitų, pilnai liberalizuotos visos

pramoninės prekės.

•Prognozuojama susitarimo nauda ES:

• BVP padidėjimas – 33 mlrd. €.

• Eksporto į Japoniją augimas – 13 mlrd. €.

• ES eksportuotojų sutaupymas ~ 1 mlrd. € muitų per metus.



Lietuvos – Japonijos prekyba

• Eksportuojama beveik vien

lietuviškos kilmės produkcija

• Į Japonija eksportuoja 181 įmonė.

• Muitų sutaupymas Lietuvos

eksportuotojams – beveik 1 mln.

eurų.



Tarifų panaikinimas

• Lietuvai aktualiausi:

• Tekstilė, chemijos, farmacijos bei

plastiko produktai – muitai panaikintas

• Kietieji sūriai – 30% muitas naikinamas

per 15 m.,

• Švieži sūriai, sviestas - didėjančios kvotos,

• Perdirbta kiauliena – muitas panaikintas,

• Pieno milteliai, išrūgos – mažinami

muitai, suteiktos bemuitės kvotos,

• Jautienos gaminiai – muitai mažinami nuo

38,5 iki 9 % per 15 m.,

• Vynai ir alkoholiniai gėrimai – muitas

panaikintas.



Daugiau verslo galimybių Japonijoje

• Viešieji pirkimai: atverti 48 miestai, viešosios įstaigos, akademinės

institucijos, geležinkelių sektorius.

https://www.jetro.go.jp/en/database/procurement/

https://www.eu-japan.eu/government-procurement

• Paslaugos: atveriamos pašto, finansinių paslaugų, telekomunikacijų,

transporto rinkos.

• Lietuvos paslaugų eksportas į Japoniją sudaro 81 mln. eurų

(apdirbamosios gamybos, transporto paslaugos).



Netarifinių barjerų naikinimas 

• Japonija įpareigojama laikytis tarptautinių 

standartų: 

- Automobiliams (UNECE), medicininei 

įrangai bei priemonėms (QMS, ICH), 

tekstilei (ISO)

• Suvienodinamas importuojamo alaus 

apmokestinimas

• Palengvintas maisto priedų tvirtinimas 

(nustatytas standartinis laikotarpis – 2 m.)

• Supaprastinamos SPS patvirtinimo 

procedūros
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Muitinės procedūros ir kilmės taisyklės 

• ES eksportuotojai turi turėti REX numerį,

• Supaprastinamos muitinės procedūros, preferencijos taikomos remiantis 

eksportuotojo pareiškimu dėl kilmės arba importuotojo žiniomis,

• Leidžiama muitų grąžinimo (duty drawback) sistema,

• Aiškesnės kilmės taisyklės: pvz. tekstilei ir drabužiams – dvigubos 

transformacijos taisyklė
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Kiti EPS klausimai
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• Aukšti aplinkosaugos, darbo apsaugos standartai, siekis

įgyvendinti Paryžiaus klimato kaitos susitarimą.

• Aukšti vartotojų apsaugos standartai, išlaikoma ES teisė 

reguliuoti.

• Įmonių socialinės atsakomybės, ekologiškų prekių ir 

paslaugų naudojimo skatinimas.

• Laisvas ir saugus dvišalis asmens duomenų judėjimas. 



Mažos ir vidutinės įmonės

• 82 proc. į Japoniją eksportuojančių Lietuvos įmonių – MVĮ.

• Specialus skyrius padėti MVĮ:

• Internetinė svetainė 

https://www.eu-japan.eu/support-smes

https://www.eu-japan.eu/epa-helpdesk

• Japonijos URM puslapis, skirtas MVĮ: 

https://www.mofa.go.jp/ecm/ie/page23e_000546.html

• Sukuriami kontaktiniai punktai: 

epahelpdesk@eu-japan.eu
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ES – Japonijos EPS: apibendrinimas

• Didžiausia ir strategiškai ypač svarbi ES prekybos sutartis.

• Naujos galimybės Lietuvai:

• Chemikalų ir chemijos produktų, maisto produktų gamybos, tekstilės ir 

drabužių siuvimo, mašinų ir įrengimų sektoriuose;

• Netarifinių barjerų panaikinimas palengvins eksporto procedūras, padidins 

reguliacinį skaidrumą;

• Nauda tiek lietuviškų prekių eksportuotojams, tiek dalyvaujantiems tiekimo 

grandinėse (pvz., automobilių srityje);

• Impulsas stiprinti bendradarbiavimą su Japonija kitose srityse (gyvybės 

mokslai, lazerinės ir informacinės technologijos, finansinės paslaugos ir kt.)



Ačiū už dėmesį!


