
15.01.2019.

ES un Japānas Ekonomisko partnerattiecību 

nolīgums (EPN)

(EU-Japan Economic Partnership Agreement, EPA)



ES-Japānas EPN

• Brīvās tirdzniecības nolīgums;

• Apjoma ziņā lielākais un visaptverošākais tirdzniecības

līgums, kādu ES līdz šim ir noslēgusi;

• Radīs milzīgu ekonomikas zonu ar 600 miljoniem cilvēku,

aptverot aptuveni trešdaļu no pasaules IKP;

• Veicinās preču un pakalpojumu tirdzniecības pieaugumu,

ieguldījumu iespējas;

• Latvijas – Japānas tirdzniecības apjomi gandrīz 70 milj.

EUR;

• Sekmēs Latvijas uzņēmumu konkurētspēju Japānas tirgū;

eksporta preču un pakalpojumu diversifikāciju.
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ES-Japānas EPN sarunas

• ES–Japānas EPN sarunas tika uzsāktas 2013.gada martā;

• 2017. gada 8.decembrī sarunas tika formāli noslēgtas un EPN

teksts publiskots;

• ES-Japānas EPN tika parakstīts 2018.gada 17.jūlijā ES-

Japānas samita laikā;

• ES-Japānas EPN stāsies spēkā 2019.gada 1.februārī;

• Turpinās sarunas par ieguldījumu aizsardzības standartiem un

strīdu izšķiršanu.
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ES-Japānas EPN saturs

Tieša tirdzniecības 
veicināšana

• Preces – tarifu 
liberalizācija

• Izcelsmes noteikumi

• Muita un 
tirdzniecības 
atvieglošana

• Tirdzniecības 
aizsardzības 
instrumenti

• Tirdzniecības 
tehniskie šķēršļi

Standarti un 
likumdošana

• Sanitārie un 
fitosanitārie 
noteikumi

• Pakalpojumu 
tirdzniecība

• Ieguldījumu 
liberalizācija

• Valsts iepirkums

• Intelektuālā īpašuma 
tiesības

• Ilgtspējīga attīstība, 
darba tiesības, vides 
aizsardzība

Nozaru noteikumi

• Pasta un kurjeru 
pakalpojumi

• Telesakaru 
pakalpojumi

• Finanšu pakalpojumi

• Starptautiskie jūras 
transporta 
pakalpojumi

• E-komercija

• Ieceļošanas un 
uzturēšanās kārtība 
uzņēmējdarbības 
nolūkā
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ES-Japānas EPN ieguvumi uzņēmumiem

• Muitas tarifu atcelšana 97% Japānas tarifu līniju (99% ES 
importa);

• Vienkāršots pakalpojumu eksports uz Japānu 
(uzņēmējdarbības, finanšu pakalpojumi, telesakari, 
transports, izplatīšana, pasta un kurjeru pakalpojumi);

• Valsts iepirkuma tirgus atvēršana gan centrālās valdības 
līmenī, gan reģionālo un vietējo pārvaldes iestāžu līmenī; 

• Vienkāršota profesionālo kvalifikāciju savstarpējās 
atzīšanas sistēma;

• Vienkāršota pagaidu ieceļošanas un uzturēšanās kārtība 
uzņēmējdarbības nolūkā; 

• Tīmekļa vietne maziem un vidējiem komersantiem, lai 
sniegtu informāciju par EPN nosacījumiem (piem., muitas 
procedūrām, nodokļiem, tehniskajiem noteikumiem, 
uzņēmumu reģistrācijas procedūrām u.c.).
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ES – Japānas EPA ieguvumi - tarifi

Japānas grafiks Tarifu pozīcijas Vidējā nodokļu 
likme

Imports

Līgumam 
stājoties spēkā 86 % 3 % 91 %

Pārejas periodā 
11 % 16 % 8 %

Neietver tarifu 
atcelšanu vai 
samazināšanu

3 % 54 % 1 %

Liberalizācija
97 % 4 % 99 %
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Tarifus atceļ vai nu uzreiz (līgumam stājoties spēkā), vai pakāpeniski 15 
gadu laikā. Vidējais pārejas periods ir 8-9 gadi. 



Latvijas un Japānas preču tirdzniecība
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avots: Centrālā statistikas pārvalde

Nr. 
p.k.

Valsts Eksports 
milj. EUR

% no 
kopējā

1 Lietuva 1 927 16,92%

2 Igaunija 1 334 11,71%

3 Krievija 1 039 9,12%

...

29 Japāna 46,7 0,41%

Nr. 
p.k.

Valsts Imports
milj. EUR

% no 
kopējā

1 Lietuva 2 590 18,47%

2 Vācija 1 579 11,26%

3 Polija 1 279 9,12%

...

35 Japāna 22,3 0,16%

7

Latvijas un Japānas tirdzniecības dinamika, EUR 

Gads Eksports Imports 

2010 33 634 000 7 463 000 

2011 34 792 000 16 975 000 

2012 34 615 000 14 050 000 

2013 44 091 000 12 044 000 

2014 32 989 000 13 418 000 

2015 39 592 000 20 405 000 

2016 47 130 879 18 942 380 

2017 46 735 766 22 285 135 

 



Eksporta un importa preču grupas 2017.g

Eksports Imports
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tūkst. EUR tūkst. EUR

50.64 %

15.23 %

8.21 %

5.15 %

5.08 %

4.71 % 

3.96 %

2.99 %

1.41 %

1.06 %

Koksne un tās izstrādājumi

Optiskās ierīces un aparāti (iesk.
Medicīniskos); pulksteņi,…

Minerālie produkti

Pārtikas rūpniecības produkti

Ķīmiskās rūpniecības un tās
sakarnozares produkcija

Mašīnas un mehānismi;
elektriskās iekārtas

Dažādas rūpniecības preces

Akmens, ģipša, cementa, stikla,
keramikas izstrādājumi

Augu valsts produkti

Dzīvnieku un lopkopības
produkcija

29.34 %

26.75 %

18.25 %

8.38 %

6.31 %

Transporta līdzekļi

Plastmasas un izstrādājumi no
tām; kaučuks un gumijas

izstrādājumi

Mašīnas un mehānismi;
elektriskās iekārtas

Ķīmiskās rūpniecības un tās
sakarnozares produkcija

Dažādas rūpniecības preces



Latvijas un Japānas lauksaimniecības un pārtikas produktu 

tirdzniecība
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75%

7%

2%
16%

Imports – 209 tk. EUR 

Mērces, ieskaitot sojas
mērces

Zivju vai jūras zīdītāju
šķīstošās atliekas
pievienošanai
lauksaimniecības nozarē
ražotajai barībai
Zaļā tēja

Citi

51%

19%

9%

21%

Eksports – 3,82 milj. EUR

Zivju un vēžveidīgo
izstrādājumi
(galvenokārt
konservi - šprotes,
sardīnes)

Piena produkti un
olas (Čedara siers)

Miltu izstrādājumi

Citi



Ievedmuita Latvijas preču eksportam uz Japānu
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Ievedmuita Latvijas preču eksportam uz Japānu
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Produktu grupa
Eksporta vērtība 

2017.g., EUR
Tarifs 2017.g.

Tarifa 

samazinājums

Tarifa 

atcelšana

Garumā sazāģēti vai šķeldoti kokmateriāli (4407) 22 427 287 4,8% 4,2% - 0,6% 8.gads

Sagatavotas vai konservētas zivis (1604) 1 749 557 9,6% 8,7%  - 0,9% 11.gads

Saplāksnis, finierētas plātnes un tamlīdzīgi laminēti 

koksnes materiāli (4412)
903 403 6% 5,3% - 0,8% 8.gads

Saldēti augļi un rieksti (0811) 637 708 20,46% 18,23% - 1,46% 10.gads

Mīklas izstrādājumi (1902) 232 377 31% 28,03% - 2,14% 11.gads

Dārzeņi, augļi, rieksti, augļu mizas un citādas augu 

daļas, konservētas cukurā (2006)

181 594 15,3% 13,25% - 0,55% 11.gads

Citādi apstrādāti labības graudi (1104) 19 821 15,1% 12,6% - 3,86% 6.gads

Šokolāde un citi pārtikas produkti ar kakao piedevu 

(1806)

13 217 22,32% 19,91% - 3,6% 11.gads



Ievedmuita Latvijas preču eksportam uz Japānu

Ievedmuitas tarifs jau šobrīd netiek piemērots šādām LV 

pašreizējā eksporta preču grupām:

• Medicīnas iekārtas - sastāda ~15 % no LV eksporta;

• Kūdra - sastāda ~8 % no LV eksporta;

• Mašīnas un mehānismi, elektriskās iekārtas (šķidrumu 

sūkņi, vadi, kabeļi, iekārtas grāmatu iesiešanai, 

automātiskās datu apstrādes iekārtas, iekārtas balss, attēlu 

vai citu datu uztveršanai u.c.) - sastāda nepilnus 5 % no LV 

eksporta.
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LV eksporta potenciāls

Sagaidāms, ka vienkāršots preču eksports uz Japānu nāks par 

labu LV uzņēmumiem, kas izgatavo un pārdod:

• pārtikas produktus (ņemot vērā, ka Japāna atcels muitas 

nodokļus vairāk nekā 90% ES lauksaimniecības produktu);

• mežsaimniecības produktus (pilnībā tarifi tiks atcelti 

septiņu gadu laikā);

• rūpniecības preces (ķīmiskās rūpniecības, plastmasas 

produkcija, kosmētikas līdzekļi, tekstilizstrādājumi un 

apģērbi, apavi un ādas izstrādājumi);

• elektroierīces;

• u.c. 
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Tarifu liberalizācija pārtikas produktiem

Tarifa samazinājums Līdz šim Līgumam stājoties spēkā

Vīns un dzirkstošais vīns 15 % 0 %

Alkoholiskie dzērieni 15 % 0 %

Cūkgaļa Sarežģīta importa 
sistēma + ~4.3 %

gandrīz 0 %

Pārstrādāta cūkgaļa 8.5 % 0 %

Cietais siers līdz 29.8 % 0 % pēc 15 gadiem

Svaigais siers līdz 29.8 % beznodokļu kvota 
atbilstoši pašreizējam ES 
eksportam

Liellopa gaļa 38.5 % Līdz 9 % 15 gadu laikā
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ES–Japānas EPN ieguvumi - ar tarifiem 

nesaistīto tirdzniecības šķēršļu novēršana

• Novērsti tehniskie šķēršļi un izmaksas, kas saistītas ar divkāršām
atbilstības pārbaudēm. Standarti un tehniskie noteikumi lielā mērā
tiks balstīti uz starptautiskajiem standartiem;

Piemēram, piemērojot starptautiskos standartus mehāniskajiem
transportlīdzekļiem, vairs nebūs vajadzīgi atkārtoti testi un
sertifikācija, kā rezultātā ES automobiļu eksports uz Japānu tiks
ievērojami vienkāršots;

• Tekstilizstrādājumu marķējums vairs nebūs jāmaina katram
atsevišķajam apģērba gabalam kā tas bija iepriekš;

• Starptautisko standartu piemērošanas rezultātā ievērojami
samazināsies uz Japānu eksportēto medicīnisko ierīču
sertifikācijas izmaksas;

• Ir atcelta sarežģītā un dublējošā paziņošanas sistēma, kas
apgrūtināja daudzu Eiropas zāļu, medicīnisko ierīču un
kosmētikas līdzekļu piekļuvi Japānas tirgum (savstarpēja
atzīšana);

• Prognozējamāka normatīvā vide sanitāro un fitosanitāro
pasākumu jomā, kas vienkāršos apstiprināšanas un muitošanas
procesu.
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ES–Japānas EPN ieguvumi - pakalpojumi

Izdevīgi nosacījumi pakalpojumu sniegšanas jomā:

• Vienlīdzīgi konkurences apstākļi ES pasta un kurjeru
pakalpojumu sniedzējiem un to konkurentiem Japānā;

• Vienlīdzīgu konkurences apstākļu iedibināšana telesakaru
pakalpojumu sniedzējiem;

• Nediskriminējoša piekļuve starptautiskajiem jūras transporta
pakalpojumiem, t.sk. piekļuve ostām un ostu pakalpojumiem;

• Tiek atļauta uzņēmuma personāla pagaidu pārvietošanās
uzņēmējdarbības nolūkos vai profesionālo pakalpojumu
sniegšanai (personām, kas ieceļo, lai veiktu darījumus un
ieguldījumus, līgumpakalpojumu sniedzējiem, neatkarīgiem
profesionāļiem, viesstrādniekiem);

• Vienkāršota profesionālās kvalifikācijas savstarpējās atzīšanas
sistēma, (kvalifikācijas prasības un procedūras būs publiski
pieejamas un viegli saprotamas).
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ES–Japānas EPN ieguvumi – valsts iepirkums, 

IPR, u.c.

• ES uzņēmumi ar tādiem pašiem nosacījumiem kā Japānas
uzņēmēji varēs piedalīties valsts iepirkumu konkursos par preču
un pakalpojumu piegādi ne tikai valsts, bet arī reģionālajā līmenī
48 lielākajās pilsētās;

• Iepirkumu paziņojumi tiks publicēti elektroniski vienkopus;

• Ir novērsti pastāvošie šķēršļi Japānas iepirkumiem dzelzceļa
nozarē;

• Efektīvāka intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzība;

• Saistības attiecībā uz ilgtspējīgu attīstību – puses ir apņēmušās
nodrošināt, ka ekonomikas izaugsme, sociālā attīstība un vides
aizsardzība ir savstarpēji papildinošas;

• Iekļautas saistības attiecībā uz starptautiskiem noteikumiem par
darba ņēmēju tiesībām un vides aizsardzību.
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Noderīgas saites:

• Līguma teksts un informācija EK mājas lapā:

http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-japan-economic-partnership-
agreement/

• Japānas ievedmuitas tarifu saraksts (tikai preces, kuru tarifi tiek 
liberalizēti pārejas perioda laikā):

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/august/tradoc_157230.pdf

• Preču tarifa klasifikācija (kombinētā nomenklatūra):

https://www.vid.gov.lv/lv/precu-tarifa-klasifikacija

• Tirgus piekļuves datu bāze (Market Access Database), lai pārbaudītu 
tarifu apmērus:

http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm

• ES-Japānas Industriālās sadarbības centrs/EPA HELPDESK:

https://www.eu-japan.eu/ /https://www.eu-japan.eu/epa-helpdesk
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ES divpusējie tirdzniecības līgumi un sarunas

Spēkā/
Provizoriska 
piemērošana

Sarunas 
pabeigtas

Sarunas 
turpinās

Neaktīvās/
nākotnes 
sarunas

Dienvidkoreja 
(2011 / 2016)

Gruzija (2016)

Kanāda (2017)

Japāna (2019)

Moldova (2014)
Ukraina (2016)

Singapūra 
(parakstīts)

Vjetnama

Mercosur

Meksika

Tunisija

Filipīnas

Indonēzija

Jaunzēlande

Austrālija

Indija

Malaizija

Taizeme

ASV

Turcija

Bosnija un 
Hercegovina

Serbija
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ES tirdzniecības attiecības pasaulē
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Gints Zadraks

Departamenta direktora vietnieks - Ārējās tirdzniecības un investīciju 

nodaļas vadītājs

tpc@mfa.gov.lv

Paldies par uzmanību !
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