Jurisprudencija, 2005, t. 73(65); 96–105

VIDAUS RINKOS APSAUGOS PRIEMONIŲ TAIKYMAS LIETUVOJE
Dr. Vladas Rimkus
Mykolo Romerio universiteto Ekonomikos ir finansø valdymo fakulteto Muitinës veiklos katedra
Valakupiø g. 5, LT–10101 Vilnius
Telefonas 271 46 53
Elektroninis paðtas v.rimkus@mruni.lt
Pateikta 2005 m. kovo 12 d.
Parengta spausdinti 2005 m. rugsėjo 20 d.

Pagrindinės sąvokos: PPO, vidaus rinkos apsauga, antidempingo muitai, kompensaciniai muitai,
protekciniai muitai.

Santrauka
Straipsnyje nagrinėjami teisiniai aktai, reglamentuojantys vidaus rinkos apsaugos priemones
PPO ir Lietuvoje, taip pat teisiniai aktai, nustatantys konkrečias rinkos apsaugos priemones Lietuvoje.
Prieš stojant į ES, Lietuvoje antidempingo priemonės taikytos keturiais atvejais; protekcinės – vieną
kartą, kompensacinės priemonės visai netaikytos. Straipsnyje analizuojamos konkrečios šių atvejų aplinkybės. Straipsnyje analizuojami rinkos apsaugos priemonių taikymo teoriniai aspektai, jų įvedimo
teigiami ir neigiami padariniai.

Áþanga
1990 m. kovo 11 d. atkûrus Lietuvos nepriklausomybæ, prasidëjo politiniø ir ekonominiø reformø procesas, kurio viena ið sudedamøjø daliø buvo siekimas integruotis á Pasaulio prekybos organizacijà (PPO), siekiant sudaryti sàlygas stabiliai ir patikimai uþsienio prekybos politikai, ágyti uþsienio prekybos partneriø ir investitoriø pasitikëjimà. Narystë ðioje organizacijoje – tai prekybos liberalizavimo pagrindas, kuris reiðkia ne tik Lietuvos ásipareigojimus PPO, bet ir atitinkamà apsaugà ir garantijas uþsienio prekyboje, nes visos PPO narës privalo suderinti uþsienio prekybà ir jos politikà reglamentuojanèius nacionalinius teisës su PPO sutarèiø nuostatomis ir grieþtai jø laikytis.
Formaliai Lietuvos prisijungimo prie Bendrojo susitarimo dël muitø tarifø ir prekybos (angl. General Agreement on Tariffs and Trade, sutr. GATT), nuo 1995 m. – PPO, procesas prasidëjo 1992 m.
rugsëjo mën., kai Lietuvai buvo suteiktas GATT stebëtojos statusas (1995 m. pasikeitë á PPO stebëtojos statusà). Kitas etapas – 1995 m., kai, atsiþvelgiant á tarptautinius politinius pokyèius regione bei á
vis intensyvëjanèius ir didesnæ ekonominæ naudà teikianèius tarptautinius ekonominius ir prekybinius
santykius, á Vyriausybës programà buvo átrauktas sprendimas pradëti derybas dël prisijungimo prie
GATT. Pirmasis Lietuvos delegacijos ir PPO atstovø darbinis susitikimas dël Lietuvos stojimo á PPO
ávyko 1995 m. lapkrièio 10 d. Þenevoje.
Stojimas á PPO buvo reikðmingas ir tuo, kad integracija á PPO ir Europos Sàjungà yra darnus
procesas. Narystë PPO svarbi stojant á ES – vienas pagrindiniø reikalavimø siekiant ES narystës yra
PPO sutarèiø nuostatø faktinis laikymasis.
Lietuvos stojimo á PPO procesas baigësi 2001 m. geguþës 31 d. tapus 141-àja PPO nare. 2001
m. balandþio 24 d. Seimui ratifikavus Lietuvos stojimo á PPO rezultatus bei apie tai praneðus PPO sekretoriatui, Lietuva ávykdë visas teisines procedûras, bûtinas tapti visateise PPO nare.
Tapus ES nare, Lietuvoje pradëjo galioti Europos Bendrijos rinkos apsaugos teisës aktai. Pasikeitë tyrimø dël rinkos apsaugos priemoniø ávedimo, sprendimø priëmimo tvarka ir institucijos. Ðie
pokyèiai kelia naujus reikalavimus ðalies specialistams, atsakingiems uþ ðalies rinkos apsaugà.
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Vidaus rinkos apsaugos priemoniø taikymo teisiniai pagrindai
Viena ið specifiniø srièiø, kurià reguliuoja PPO, yra vidaus rinkos apsaugos priemoniø taikymo
teisinis reglamentavimas. Tos priemonës – tai antidempingo, kompensaciniai ir protekciniai muitai.
Pirmosios dvi priemonës laikomos nesàþiningos prekybos praktikos atvejais. Dempingo ir eksporto
subsidijavimo atvejais iðkreipiamos lygiateisës konkurencijos sàlygos. Dempingà GATT VI straipsnis
apibrëþia taip: „...dempingas, kai vienos valstybës prekës yra pateikiamos kitos valstybës prekybai
maþesne kaina, nei jø tikroji vertë...“ [1, p. 25]. Tai paplitusi konkurencinës kovos priemonë. Iðsamiau
PPO nuostatos dël dempingo buvo iðplëtotos Tokijo ir Urugvajaus raunduose ir tapo Sutartimi dël
Bendrojo susitarimo dël muitø tarifø ir prekybos 1994 VI straipsnio ágyvendinimo, kitaip vadinamu Antidempingo kodeksu [2, p. 194]. Antidempingo kodekse iðdëstytos taisyklës, kaip turi bûti nustatomas
dempingo skirtumas, kaip nustatoma dempingo þala vietos pramonei, tyrimo procedûros ir galimos
priemonës nustaèius dempingà. Antidempingo muitai yra tik viena ið galimø priemoniø. Antidempingo
kodeksas taikomas tik prekybai prekëmis, prekybai paslaugomis jis netaikomas.
Subsidijuotas eksportas suteikia galimybæ maþinti uþsienyje parduodamø prekiø kainas ir sudaro uþsienio rinkoje nelygias konkurencijos sàlygas. GATT VI straipsnyje Antidempingo ir kompensaciniai muitai, aptariant kompensaciná muità, sakoma: „Kompensacinis muitas („countervailing
duty“), taikomas susitarianèios ðalies prekei, importuojamai á kitos susitarianèios ðalies teritorijà, nevirðija dotacijos ar subsidijos, kuri buvo tiesiogiai arba netiesiogiai suteikta tokios prekës gamybai,
perdirbimui ar eksportui, áskaitant ir specialiàjà subsidijà konkreèios prekës perveþimui. Terminas
„kompensacinis muitas“ suprantamas kaip specialus muito mokestis, renkamas tam, kad bûtø kompensuojama uþ tiesiogiai ar netiesiogiai suteiktà dotacijà ar subsidijà prekës gamybai, perdirbimui ar
eksportui“ [1, p. 26]. Iðsamiau PPO nuostatos dël subsidijuoto eksporto iðdëstytos Sutartyje dël subsidijø ir kompensaciniø muitø, kuri buvo parengta po derybø Tokijo ir Urugvajaus raunduose. Sutartyje reglamentuojama, kokios subsidijos draudþiamos, kokios kompensuotinos, kokios nekompensuotinos subsidijos, taip pat þalos nustatymas, vietinës pramonës apibrëþimas, kompensacinës priemonës ir kiti svarbûs dalykai [2, p. 302].
Protekcinës priemonës gali bûti taikomos tais atvejais, kai staigus ir reikðmingas kokios nors
prekës importas pasiekia toká mastà, kad daro arba gali daryti didelæ þalà, suþlugdyti tapaèià produkcijà gaminanèià vietos pramonæ. Tokiø priemoniø taikymo galimybes numato GATT XIX straipsnis.
Jame sakoma, kad jeigu „...prekë á susitarianèios ðalies teritorijà yra importuojama tokiais kiekiais ir
tokiomis sàlygomis, kad sukelia ir gali sukelti þalà tos teritorijos vietiniams gamintojams, gaminantiems tokias paèias arba konkurentiðkas prekes, susitarianèioji ðalis tokios prekës atþvilgiu gali visiðkai arba ið dalies sustabdyti ásipareigojimø vykdymà arba atðaukti ar pakeisti nuolaidø taikymà tokiu
mastu ir tokiam laikotarpiui, kurio reikia padarytai þalai paðalinti arba atitaisyti“ [1, p. 65]. Iðsamiau
PPO nuostatos dël protekciniø priemoniø iðdëstytos Sutartyje dël specialiøjø rinkos apsaugos (protekciniø) priemoniø. Ði sutartis buvo parengta po derybø Tokijo ir Urugvajaus raunduose. Sutartyje
iðsamiau reglamentuojama, kas yra rimta þala ir kaip nustatyti þalos grësmæ, atvejai, kada gali bûti
taikomi specialiosios rinkos apsaugos (protekcinë) priemonës ir kiti svarbûs klausimai [2, p. 359].
Derindamas Lietuvos teisæ vidaus rinkos apsaugos srityje su PPO nuostatomis, Lietuvos Respublikos Seimas priëmë tris ástatymus. Tai buvo aktualu ir todël, kad Lietuva vykdë liberalià uþsienio
prekybos politikà, maþino muitus. Uþsienio prekybos mastai vis didëjo. Kilo bûtinybë ginti Lietuvos
gamintojus nuo galimos nesàþiningos uþsienio subjektø konkurencijos. Ástatymø nuostatos buvo derinamos ir su ES teise.
Pirmasis ðioje srityje 1998 m. birþelio 23 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos antidempingo
ástatymas [3]. Vëliau ástatymas buvo patobulintas. 2001 m. sausio 17 d. priimtas Lietuvos Respublikos
antidempingo ástatymo pakeitimo ástatymas, iðdëstantis Antidempingo ástatymà nauja redakcija [4].
Naujojoje ástatymo redakcijoje patikslintos kai kurios sàvokos bei nuostatos, pagrindinës dempingo
fakto árodymo nuostatos perkeltos ið poástatyminiø teisës aktø á ástatymà. Lietuvos Respublikos kompensaciniø muitø ástatymas ir Lietuvos Respublikos protekciniø (apsaugos) priemoniø ástatymas priimti 2000 m. geguþës 23 d. [5, 6]. Priimta Protekciniø (apsaugos) priemoniø ástatymo redakcija [7].
Ástatymo redakcijos keitimo tikslas – aiðkiau suformuluoti kai kurias ástatymo nuostatas, svarbias taikant ástatymà praktikoje.
Pasaulyje ið rinkos apsaugos priemoniø plaèiausiai taikomos antidempingo priemonës. Kompensacinës priemonës taikomos retai, nes sudëtinga árodyti prekës subsidijavimà, tyrimai yra brangûs. Rinkos apsaugos priemoniø taikymo Lietuvoje praktika ið esmës atitinka pasaulines tendencijas.
Antidempingo priemonës taikytos keturiais atvejais; protekcinës – vienà kartà, kompensacinës priemonës visai netaikytos. Praðymø taikyti prekybos apsaugos priemones buvo kur kas daugiau, taèiau
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dël ávairiø prieþasèiø tyrimai nebuvo pradëti. Daþniausiai praðymuose nebûdavo pateikiama árodymø
arba jø nepakakdavo, kad bûtø galima pradëti tyrimà. Kai kurie pradëti tyrimai dël ávairiø prieþasèiø
buvo nutraukti.

Antidempingo priemoniø taikymo atvejai
Degtukø atvejis. Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba 1999 m. gruodþio 10 d. nutarë
pradëti dempingo tyrimà dël importuojamø Latvijoje pagamintø buitiniø degtukø (KPN kodas
360500000) [8]. Praðymà pateikë vienintelis degtukø gamintojas Lietuvoje Kauno AB „Liepsna“. Bendrovë pateikë árodymus, kad importas ið Latvijos labai iðaugo, padidëjæs importo mastas turi neigiamà poveiká bendrovës gaminamos produkcijos pardavimo mastui, o tai neigiamai veikia bendrovës finansinæ padëtá.
Dempingo nustatymas. Dempingo skirtumas – tai dydis, kuriuo tiriamos prekës normalioji
vertë virðija eksporto kainà. Dempingo skirtumo vertinimai atliekami du kartus – nustatant laikinuosius
dempingo muitus ir baigus tyrimà [9]. Baigus tyrimà, dempingo skirtumas buvo maþesnis. Vertinimà
apsunkino tai, kad Latvijos ámoniø AS „Kometa“ ir SIA „Liepajas serkocini“ gaminami degtukai vidaus
rinkai ir eksportui skyrësi savo parametrais, degtukø skaièiumi dëþutëje. Vertinant dempingo skirtumà, normalioji vertë buvo atitinkamai koreguojama. Dempingo skirtumas nustatomas lyginant prekës normaliàjà vertæ su eksporto kaina. Baigus tyrimà, dempingo skirtumas Latvijos ámonës atveju AS
„Kometa“ buvo nustatytas 6,48 proc., o SIA „Liepajas serkocini“ – 5,73 proc. [10].
Þalos ávertinimas. Latviðkø degtukø rinkos dalis ðalyje nuolat didëjo: 1996 m. sudarë 0,68
proc., 1997 m. – 37,50 proc., 1998 m. – 38,70 proc. visos rinkos. AB „Liepsna“ nuo 1997 m. pradëjo
jausti latviðkø degtukø importo dempingo kainomis neigiamus padarinius. AB „Liepsna“ degtukø gamybos mastai, palyginti su 1996 m., 1997 m. sumaþëjo 9,7 proc., 1998 m. – 22,0 proc., o per 1999 m.
I–IX mënesius, palyginti su 1996 m. tuo paèiu laikotarpiu, – 42,9 procento. AB „Liepsna“ gamybiniø
pajëgumø naudojimas, palyginti su 1996 m., sumaþëjo: 1997 m. – 9,4 proc., 1998 m. – 16,7 proc. o
per 1999 m. I–IX mënesius, palyginti su 1996 m. tuo paèiu laikotarpiu, – 35,2 procento. AB „Liepsna“
1996 m. dirbo pelningai, o 1997 m. ir 1998 m. patyrë nuostoliø. Darbuotojø uþimtumas nuolat maþëjo.
Metinis darbo laiko fondas, lyginant su visu uþimtumu 1996 m. sudarë 84,9 proc., 1997 m. – 80,8
proc., 1998 m. – 79,2 proc., o per 1999 m. I–IX mënesius – 61,7 proc. uþimtumo. AB „Liepsna“ nuo
1997 m. pradëjo prarasti vidaus rinkà ir patirti þalà. Visi ekonominiai ir finansiniai AB „Liepsna“ rodikliai blogëjo. Latviðkø degtukø importo dempingo kainomis augimas ir AB „Liepsna“ ekonominës – finansinës padëties blogëjimas vyko tuo paèiu laikotarpiu ir tai rodo dempingo ir þalos prieþastiná ryðá
[9, 10].
Valstybës interesai. Padëèiai nesikeièiant, kiltø reali AB „Liepsna“ bankroto grësmë. Ámonës
darbuotojai netektø darbo. Importuotojai teigë, kad ávedus rinkos apsaugos priemones, AB „Liepsna“
taptø monopolistë ir dël to nukentëtø vartotojai. Ðie teiginiai neatitiko tikrovës, nes degtukai á Lietuvà
importuojami ir ið kitø ðaliø [9].
Antidempingo priemoniø taikymas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos antidempingo ástatymo 15 straipsnio nuostatomis, tyrimo metu dempingo kaina átariamos prekës importui gali bûti taikomas laikinasis muitas. Remiantis to paties ástatymo 16 straipsnio 2 dalies reikalavimais laikinieji antidempingo muitai neturi virðyti nustatyto dempingo skirtumo. Konkurencijos taryba, vadovaudamasi
ðiomis nuostatomis, 2000 m. birþelio 22 d. nutarimu Nr. 65 nutarë taikyti áveþamiems á Lietuvos muitø
teritorijà AS „Kometa“ pagamintiems degtukams laikinàjá antidempingo muità, lygø 23,5 proc. nuo
eksporto kainos, o SIA „Liepajas serkocini“ pagamintiems degtukams – 7,4 proc. muità [9]. Ðie muitai
nustatyti remiantis preliminariais tyrimo duomenimis ir atitiko tuo metu nustatyto dempingo skirtumo
dydá. Tyrimo metu buvo tikslinamos degtukø pardavimo kainos Latvijos vartotojams, normaliosios
vertës skaièiavimai. Kaip minëta, patikslinus duomenis, dempingo skirtumai sumaþëjo. Galutinis ðio
tyrimo sprendimas priimtas Konkurencijos tarybos 2001 m. kovo 15 d. nutarimu Nr. 39. Juo patvirtintas latviðkø degtukø importas dempingo kainomis ir priimti Latvijos degtukø gamintojø AS „Kometa“ ir
SIA „Liepajas serkocini“ ásipareigojimai dël jø gaminamø degtukø, eksportuojamø á Lietuvos muitø
teritorijà minimalios kainos. Sutartoji minimali kaina neskelbiama, ði informacija laikoma konfidencialia
[10].
Negesintø kalkiø atvejis. Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba 2000 m. vasario 18 d.
gavo praðymà, kurá pateikë vienintelis Lietuvoje negesintø kalkiø gamintojas Naujosios Akmenës AB
„Naujasis kalcitas“. Pareiðkëjas pateikë informacijà, kad importas ið Baltarusijos 1996–1999 metais labai iðaugo, o importas ið Rusijos taip pat pasiþymi aiðkia augimo tendencija. Konkurencijos taryba
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2000 m. kovo 9 d. nusprendë, kad gautas praðymas atitinka Antidempingo ástatymo reikalavimus ir
nutarë pradëti dempingo tyrimà dël importuojamø Baltarusijoje ir Rusijos Federacijoje pagamintø negesintø kalkiø (KPN kodas 252210000) [11].
Dempingo nustatymas. Abi ðalys tuo metu buvo priskiriamos prie ne rinkos ekonomikos ðaliø.
Remiantis Lietuvos Respublikos ûkio ministerijos ir Lietuvos Respublikos valdymo reformø ir savivaldybiø reikalø ministerijos 1998 m. liepos 7 d. ásakymo Nr.290/50 Dël Antidempingo ástatymo poástatyminiø aktø I priedo 15 punkto nuostatomis, jei tiriama prekë importuojama ið ne rinkos ekonomikos
ðaliø, normalioji vertë gali bûti nustatoma treèiojoje – rinkos ekonomikos ðalyje (Valstybës þinios,
1998. Nr. 72–2108). Normaliajai vertei nustatyti pasirinkta treèioji ðalis – Estija, gamintojas AB „Nordkalk“, kuris sutiko bendradarbiauti ir pateikë reikiamus duomenis. Galutiniø tyrimø rezultatø duomenimis, dempingo skirtumas, palyginti su eksporto kaina, Baltarusijos Respublikai sudarë 76,9 proc.,
Rusijos Federacijai – 144,8 procento. Toks dempingo skirtumas yra reikðmingas [13].
Þalos ávertinimas. Þalos tyrimo laikotarpis – nuo 1996 m. sausio 1 d. iki 1999 m. gruodþio 31 d.
1. Baltarusijos Respublika. Per 1996–1999 m. negesintø kalkiø importas ið Baltarusijos padidëjo
12,28 proc. ir 1999 m. uþëmë 60,6 proc. Lietuvos negesintø kalkiø rinkos. AB „Naujasis kalcitas“ ir
baltarusiðkø negesintø kalkiø tonos kainos Lietuvos rinkoje 1996–1997 m. skyrësi 2–3 litais. 1998 m.
baltarusiðkø negesintø kalkiø kaina sumaþëjo, lyginant su 1997 m., 37,7 proc. ir buvo 40,46 proc. maþesnë uþ to paties laikotarpio AB „Naujasis kalcitas“ parduodamos panaðios prekës vidutinæ kainà.
2. Rusijos Federacija. Ið Rusijos Federacijos importuojamø negesintø kalkiø mastas 1998 m.
uþëmë 0,5 proc., 1999 m. – 2,8 proc. Lietuvos negesintø kalkiø rinkos. Rusiðkø negesintø kalkiø kainos nuo lietuviðkø 1998 m. skyrësi tik 4–5 litais, tuo tarpu 1999 m. buvo maþdaug 30 proc. maþesnës
uþ AB „Naujasis kalcitas“ negesintø kalkiø kainas.
3. AB „Naujasis kalcitas“ padëtis. Lietuvos negesintø kalkiø gamintojas 1998 m. uþëmë 40,3
proc. Lietuvos negesintø kalkiø rinkos, 1999 m. – 36,6 proc., nepaisant to, kad per 1999 m. AB „Naujasis kalcitas“ tiriamos prekës kainà sumaþino 8,5 proc. Gamybiniø pajëgumø panaudojimas sudarë:
1997 m. – 38 proc., 1998 m. – 37 proc., 1999 m. – 21 procento. Bendrovë per 1998–1999 m. negesintø kalkiø pardavimo kainà sumaþino iki savikainos, patyrë materialiniø nuostoliø, buvo priversta
maþinti darbuotojø skaièiø. Ðie reiðkiniai neigimai paveikë bendrovës ûkinæ veiklà ir finansinius rezultatus [12, 13].
Valstybës interesai. Nesiëmus rinkos apsaugos priemoniø, tikëtina, kad vietos gamintojas
bankrutuotø ir Lietuvos rinka taptø priklausoma nuo importo. Negesintø kalkiø vartotojai Lietuvoje
patenkinti þemomis importuojamø kalkiø kainomis. Kalkiø vartotojai neávertina galimø padariniø, jeigu
vietos gamintojas bankrutuotø ir vartotojai taptø priklausomi nuo importuojamø negesintø kalkiø. Importuotojams galutinai ásitvirtinus ðalies rinkoje, importuojamø negesintø kalkiø kainos gali pradëti
kilti. Ávedus antidempingo muità, ir vietos, ir uþsienio gamintojai galëtø tiekti negesintas kalkes Lietuvos rinkai ir sàþiningai konkuruoti [12, 13].
Antidempingo priemoniø taikymas. Dar nepasibaigus tyrimui, siekdama sustabdyti vietos gamintojui daromà þalà, Konkurencijos taryba 2000 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. 79 nusprendë á Lietuvos
muitø teritorijà áveþamoms Baltarusijos Respublikoje ir Rusijos Federacijoje pagamintoms negesintoms kalkëms taikyti 36 Lt/t laikinàjá antidempingo muità [12]. Atlikus papildomus tyrimus ávertinta,
kad nustatyto laikinojo antidempingo muito nepakanka, kad bûtø panaikinta dempingo daroma þala.
Baigus tyrimà, Konkurencijos taryba 2001 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. 9 nusprendë á Lietuvos Respublikos muitø teritorijà importuojamoms Baltarusijos Respublikoje pagamintoms negesintoms kalkëms taikyti 50Lt/t dydþio, o Rusijos Federacijoje pagamintoms negesintoms kalkëms – 45 Lt/t dydþio
antidempingo muità [13].
Presuotø mieliø atvejis. Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba 2000 m. balandþio 12 d.
nutarë pradëti dempingo tyrimà dël importuojamø Latvijoje pagamintø presuotø kepimo mieliø (KPN
kodas 210210390). Praðymà pateikë vienintelë presuotø kepimo mieliø gamintoja Lietuvoje Panevëþio
AB „Sema“. Bendrovë pateikë árodymà, kad nuo 1998 m. presuotø kepimo mieliø importas ið Latvijos
augo natûrine ir vertine iðraiðka, reikðmingai padidëjo latviðkø mieliø dalis Lietuvos rinkoje, o tai padarë neigiamà átakà Lietuvos gamintojo pardavimo mastui ir finansinei padëèiai [14].
Dempingo nustatymas. Á Lietuvà importuojamas presuotas kepimo mieles Latvijoje gamina AS
„Rigas Raugs“. Normalioji vertë ir eksporto kaina skaièiuojama tik presuotø kepimo mieliø iðfasavimui
po 1 kg, nes taip fasuotos mielës sudarë daugumà parduotø mieliø kiekio ir Lietuvoje, ir Latvijos vidaus rinkoje. Dempingo skirtumas nustatytas palyginus normaliàjà vertæ su eksporto kaina. Dempingo skirtumas, iðreikðtas procentais nuo eksporto kainos, sudarë 6,28 proc. [15].
Þalos ávertinimas. Tiriamasis þalos laikotarpis nuo 1999 m. sausio 1 d. iki 1999 m. gruodþio 31
d. AB „Sema“ gaminamø presuotø kepimo mieliø pardavimø mastai 1999 m. II pusmetá, lyginant su
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1998 m. tuo paèiu laikotarpiu, sumaþëjo 37,3 procento. Vidutinës AB „Sema“ parduodamø mieliø kainos per tà patá laikotarpá sumaþëjo 23,8 procento. AB „Sema“ parduodamø mieliø rinkos dalis Lietuvoje per tà patá laikotarpá sumaþëjo 29,3 procento. Latvijos gamintojo AS „Rigas Raugs“ tiriamos prekës rinkos dalis padidëjo nuo 2,30 proc. 1998 m. II pusmetá iki 7,62 proc. 1999 m. II pusmetá. Ðiø pokyèiø rezultatas – AB „Sema“ priversta maþinti gamybà, o tai neigiamai veikia á ámonës ûkinës veiklos
rezultatus ir finansinæ padëtá [15].
Antidempingo priemoniø taikymas. Atliekant tyrimà, vyko suinteresuotø ðaliø konsultacijos.
Jø metu vertinta galimybë Latvijos gamintojui AS „Rigas Raugs“ priimti ásipareigojimà dël eksportuojamø á Lietuvà presuotø kepimo mieliø minimalios eksporto kainos. Susitarimas buvo pasiektas, ir
Konkurencijos taryba 2001 m. liepos 16 d. nutarimu Nr. 77 nusprendë priimti Latvijos presuotø kepimo mieliø gamintojo ásipareigojimà dël jø eksporto minimalios kainos [15].
Portlandcemenèio atvejis. Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba 2000 m. rugsëjo 1 d.
gavo Naujosios Akmenës AB „Akmenës cementas“, gaminanèios portlandcementá, praðymà iðtirti galimà portlandcemenèio dempingà (portlandcemenèio KPN kodas 252329000). Praðyme nurodoma,
kad ið Baltarusijos, Ukrainos ir Rusijos Federacijos portlandcementis importuojamas dempingo kainomis ir dël to panaðià produkcijà gaminanti AB „Akmenës cementas“ patiria þalà. Bendrovë pateikë
árodymø, kad nuo 1998 m. importo ið Baltarusijos, Ukrainos ir Rusijos mastas padidëjo ir natûrine, ir
vertine iðraiðka. Ypaè ryðki importo augimo tendencija pastebima 2000 m. I–VII mënesiais. Dël padidëjusio importo Baltarusijos, Ukrainos ir Rusijos gamintojai itin iðplëtë uþimamà portlandcemenèio
rinkos dalá ðalyje ir padidëjæs prekës importo mastas bei þemos jos kainos nulëmë didelá neigiamà
poveiká Lietuvos gamintojo AB „Akmenës cementas“ pardavimo mastams bei neigiamai atsiliepë
bendrai ámonës finansinei padëèiai. Konkurencijos taryba, konstatavusi, kad AB „Akmenës cementas“
praðymas atitinka Lietuvos Respublikos antidempingo ástatymo reikalavimus, nutarë pradëti Baltarusijos Respublikoje, Ukrainoje ir Rusijos Federacijoje pagaminto portlandcemenèio eksporto á Lietuvà
dempingo tyrimà [16].
Dempingo nustatymas. Visos trys ðalys, kuriø gamintojai átarti dempingu, tyrimo metu buvo
priskiriamos prie ne rinkos ekonomikos ðaliø. Siekiant ávertinti dempingo skirtumà normaliajai vertei
nustatyti, pasirinkta treèioji ðalis – Latvijos Respublika. Gamintojas AS „Broceni“ sutiko bendradarbiauti ir pateikë reikalingà informacijà. Dempingo skirtumui ávertinti tirtos portlandcemenèio kainos
2000 m. I–VII mën. Dempingo skirtumas, palyginti su eksporto kaina, sudarë Baltarusijos Respublikai
111,94 proc., Ukrainai – 82,73 proc., Rusijos Federacijai – 88,60 procento [16, 17].
Þalos ávertinimas. Tiriamasis þalos laikotarpis – nuo 1998 m. sausio 1 d. iki 2000 m. liepos 31
d. [17].
1. Baltarusijos Respublika. Per þalos tiriamàjá laikotarpá ið Baltarusijos á Lietuvà áveþto portlandcemenèio kiekis padidëjo 19 kartø ir 2000 m. I–VII mënesiais uþëmë 32,15 proc. Lietuvos portlandcemenèio rinkos. Á Lietuvos muitø teritorijà ið Baltarusijos áveþamo portlandcemenèio tonos vidutinës
kainos ir AB „Akmenës cementas“ pagaminto palaido portlandcemenèio tonos vidutinës kainos skirtumas buvo: 1998 m. – 14,47 Lt, 1999 m. – 59,62 Lt, 2000 m. I–VII mënesiais – 62,36 litø. Per þalos
tiriamàjá laikotarpá vidutinë importuojamo á Lietuvà Baltarusijos portlandcemenèio kaina sumaþëjo
62,89 Lt/t, arba 1,75 karto.
2. Ukraina. Per þalos tiriamàjá laikotarpá ið Ukrainos á Lietuvà áveþto portlandcemenèio kiekis padidëjo 1,6 karto ir 2000 m. I–VII mënesiais uþëmë 6,58 proc. Lietuvos portlandcemenèio rinkos. Á Lietuvos muitø teritorijà ið Ukrainos áveþamo portlandcemenèio tonos vidutinës kainos ir AB „Akmenës
cementas“ pagaminto palaido portlandcemenèio tonos vidutinës kainos skirtumas buvo: 1998, m. –
7,36 Lt, 1999, m. – 45,00 Lt, 2000, m. I–VII mënesiais – 36,95 Lt. Per þalos tiriamàjá laikotarpá vidutinë
importuojamo á Lietuvà Ukrainos portlandcemenèio kaina sumaþëjo 42,64 Lt/t, arba 1,39 karto.
3. Rusijos Federacija. 2000 m. I–VII mënesiais ið Rusijos á Lietuvà áveþto portlandcemenèio kiekis uþëmë 0,24 proc. Lietuvos portlandcemenèio rinkos. Á Lietuvos muitø teritorijà ið Rusijos áveþamo
portlandcemenèio tonos vidutinës kainos ir AB „Akmenës cementas“ pagaminto palaido portlandcemenèio tonos vidutinës kainos skirtumas buvo: 1999 m. – 41,00 Lt, 2000 m. I–VII mënesiais – 33,89
lito. Per þalos tiriamàjá laikotarpá vidutinë importuojamo á Lietuvà Ukrainos portlandcemenèio kaina
sumaþëjo 104,77 Lt/t, arba apie 50 procentø. Importo ið Rusijos mastai nëra labai dideli, nes, palyginti
su Baltarusijos ir Ukrainos gamintojais, transporto iðlaidos veþant ið Rusijos yra daug didesnës. Tyrëjø vertinimu, jeigu antidempingo muitas bûtø nustatytas tik Baltarusijoje ir Ukrainoje pagamintam
portlandcemenèiui, didelë tikimybë, kad jø vietà rinkoje uþimtø portlandcementis ið Rusijos.
4. AB „Akmenës cementas“ padëtis. Per 1998–1999 m. AB „Akmenës cementas“ prekiø dalis
Lietuvos portlandcemenèio rinkoje sumaþëjo 34 proc., importas padidëjo maþdaug 50 procentø. AB
„Akmenës cementas“ pagaminto portlandcemenèio kiekiai 1999 m., palyginti su 1998 m., sumaþëjo
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15,5 proc., 2000 m. portlandcemenèio pagaminta 27,3 proc. maþiau nei 1998 m. Bendrovës gamybiniø pajëgumø naudojimas 1998 m. buvo 32,8 proc., o 1999 m. jis sumaþëjo iki 27,8 proc. visø pajëgumø. Ámonës pajamos per 1998–1999 m. sumaþëjo 38,9 proc., o 2000 m., palyginti su 1999 m., –
27,5 procento. Maþëjant gamybos mastui, ámonëje maþinamas darbuotojø skaièius. Taigi importuojamo portlandcemenèio mastai ir kainos turëjo neigiamos átakos AB „Akmenës cementas“ gamybos
pardavimo mastui. Gamintojas buvo priverstas maþinti gamybà, panaudojami ne visi gamybiniai pajëgumai, visa tai neigiamai atsiliepë AB „Akmenës cementas“ ûkinei veiklai ir finansiniams rezultatams
[17].
Valstybës interesai. Nesiëmus jokiø rinkos apsaugos priemoniø, AB „Akmenës cementas“
kiltø reali bankroto grësmë, o tai turëtø neigiamø socialiniø ir ekonominiø padariniø visam Akmenës
rajonui, nes darbo galëtø netekti maþdaug 1000 darbuotojø. Betono ir gelþbetoniø blokø bei konstrukcijø gamintojai nepritarë antidempingo priemoniø taikymui, nes ðalyje pabrangtø betono ir gelþbetonio blokø kainos. Tyrëjø nuomone, cemento vartotojai neávertina galimø padariniø, jeigu vietos
gamintojas bankrutuotø ir vartotojai taptø priklausomi nuo importuojamo portlandcemenèio. Importuotojams galutinai ásitvirtinus ðalies rinkoje, importuojamo portlandcemenèio kainos gali pradëti kilti.
Pradëjus taikyti antidempingo priemones, bûtø sukurtos vienodos sàlygos konkuruoti vietos ir uþsienio gamintojams [17].
Antidempingo priemoniø taikymas. Konkurencijos taryba 2001 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. 8
nutarë taikyti áveþamam portlandcemenèiui, pagamintam Baltarusijos Respublikoje, 52,00Lt/t, pagamintam Ukrainoje – 47,00Lt/t, pagamintam Rusijos Federacijoje – 22 Lt/t laikinàjá antidempingo muità
[17]. Galutinis Konkurencijos tarybos sprendimas priimtas 2001 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 80. Juo
nutarta taikyti antidempingo muitus, kuriø dydis atitiko laikinuosius antidempingo muitus. Su trims
Baltarusijos ámonëmis, eksportuojanèiomis portlandcementá á Lietuvà, susitarta dël minimaliø portlandcemenèio eksporto kainø, todël ðiems eksportuotojams Baltarusijai nustatytas antidempingo
muitas netaikytas [18].
Antidempingo muitø taikymas buvo veiksminga portlandcemenèio rinkos Lietuvoje apsaugos
priemonë. Jau laikinøjø antidempingo muitø galiojimo laikotarpiu portlandcemenèio importo ið NVS
ðaliø nebuvo. Tai itin pagerino AB „Akmenës cemento“ padëtá Lietuvos rinkoje. Bendrovës dalis portlandcemenèio rinkoje per laikinøjø antidempingo muitø taikymo laikotarpá padidëjo maþdaug 35
proc. ir 2001 m. birþelio mën. sudarë apie 81 proc. [18].

Protekciniø muitø taikymo atvejis
Lietuvos Respublikos ûkio ministerija 2000 m. lapkrièio 17 d. gavo Panevëþio AB „Sema“ praðymà, kuriame praðoma, vadovaujantis Lietuvos Respublikos protekciniø (apsaugos) priemoniø ástatymu atlikti tyrimà dël nedþiovintø kepimo mieliø (KPN kodas 210210390) importo bei daromos didelës þalos. Ûkio ministras 2001 m. sausio 5 d. ásakymu Nr. 2 nurodë atlikti tyrimà remiantis pateiktu
praðymu [20].
AB „Sema“ – vienintelë nedþiovintø kepimo mieliø gamintoja Lietuvoje. Tiriamasis laikotarpis –
nuo 1997 m. iki 2000 m. III ketvirèio. Tiriamuoju laikotarpiu nedþiovintos kepimo mielës á Lietuvos
Respublikos muitø teritorijà importuojamos ið Vokietijos, Prancûzijos, Lenkijos, Latvijos, Estijos, Baltarusijos, Turkijos, Italijos ir Èekijos. Importo mastai tiriamu laikotarpiu sparèiai didëjo. Absoliutine iðraiðka mieliø importas 1998 m., palyginti su 1997 m., padidëjo 58,9 proc., 1999 m., palyginti su 1998
m., – 152,2 proc., 2000 m. I–III ketv., palyginti su atitinkamu 1999 m. laikotarpiu, – 97,6 proc. Svarstomos prekës importo dalis vidaus rinkoje padidëjo nuo 8,5 proc. 1997 m. iki 55,3 proc. 2000 m. I–III
ketvirèiø. Dël didëjanèio importo AB „Sema“ nedþiovintø mieliø gamyba 1999 m., palyginti su 1997
m., sumaþëjo 24,8 procento. Gamybos pajëgumø panaudojimas sumaþëjo nuo 55,4 proc. 1997 m. iki
41,7 proc. 1999 m. Buvo maþinamas darbuotojø skaièius. 1999 m., palyginti su 1997 m., jis sumaþëjo
16,7 procento. AB „Sema“ turëjo paëmusi ilgalaikæ paskolà su Lietuvos Respublikos Vyriausybës garantija, todël ámonës bankroto atveju nuostoliø patirtø ir valstybë. Ðiø ir kitø árodymø bei aplinkybiø
pagrindu Ûkio ministerija ávertino, kad nedþiovintø kepimo mieliø importas á Lietuvos Respublikos
muitø teritorijà yra þlugdantis importas ir nusprendë, kad tikslinga ávesti protekciná muità [21]. Lietuvos Respublikos Vyriausybë, pritardama tokiai iðvadai, importuojamoms nedþiovintoms mielëms nutarë taikyti protekciná (apsaugos) muità tokia tvarka: nuo 2002 m. kovo 1 d. iki 2002 m. gruodþio 31 d.
taikyti 22 proc. muito normà, nuo 2003 m. sausio 1 d. iki 2003 m. gruodþio 31 d. taikyti 16 proc. muito
normà [22].
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Pokyèiai ástojus á ES
Lietuvos savarankiðka muitø politika tæsësi iki 2004 m. geguþës 1 d., t. y. iki ástojimo á Europos
Sàjungà. Ástojusi á ES Lietuva ásipareigojo laikytis Europos Bendrijos steigimo sutarties nuostatø. Ðios
sutarties 23 straipsnio 1 dalyje sakoma: „Bendrija grindþiama visà prekybà prekëmis apimanèia muitø
sàjunga, kurioje tarp valstybiø nariø uþdraudþiami importo ir eksporto muitai bei visi lygiaverèio poveikio privalomieji mokëjimai, o jø santykiams su treèiosiomis ðalimis nustatomas bendrasis muitø tarifas“ [23]. Tai reiðkia, kad iðoriniai muitø tarifai, antidempingo, kompensacinës, protekcinës priemonës yra vienodi visoms Europos Sàjungos ðalims narëms. Dël ðiø prieþasèiø nuo 2004 m. geguþës 1
d. Lietuvos ástatymai, susijæ su muitais, taip pat ðiais ástatymais vadovaujantis nustatyti rinkos apsaugos muitai ir kitos priemonës neteko galios [24]. Pradëjo galioti atitinkami ES reglamentai. Lietuvos
ástatymuose galiojo nuostata, kad rinkos, vietos gamintojø apsaugos tyrimas nepradedamas, jeigu
vietos gamintojø, pritarianèiø atlikti tyrimà, panaðios prekës gamyba nesudaro daugiau kaip 25 proc.
viso Lietuvos Respublikoje gaminamo panaðios prekës kiekio. Tai nebuvo sudëtingas apribojimas siekiant, kad tyrimas bûtø pradëtas, nes daþnai kokios nors prekës gamintoja Lietuvoje buvo viena
arba kelios ámonës. Panaðus reikalavimas Bendrijos teisëje sukelia skirtingus padarinius. Bendrijos
reglamento dël apsaugos nuo importo dempingo kaina 5 straipsnio 4 dalyje nustatoma, kad
„...tyrimas nepradedamas, jeigu skundui aiðkiai pritarianèiø Bendrijos gamintojø produkcija nesiekia
25 proc. visos Bendrijos pramonës, gaminanèios panaðià prekæ, produkcijos“ [25]. Tai reikðmingas
apribojimas siekiant pradëti tyrimà dël rinkos apsaugos priemoniø ávedimo. Taigi nors Lietuvos muitø
teisë iki stojimo ir buvo suderinta su ES teise, jos ásigaliojimas sukûrë ið esmës naujas rinkos apsaugos sàlygas.

Apibendrinimas
Rinkos apsaugos priemoniø taikymas vertinamas nevienareikðmiðkai. Remiantis tarptautinës
prekybos teorija, pagrindinis, pavyzdþiui, dempingo tikslas – uþkariauti uþsienio rinkas, iðstumiant ið
jos vietos gamintojus. Uþëmus rinkà panaikinama konkurencija ir taip susidaro galimybës ðalies eksportuotojos gamintojams ágyti monopolines sàlygas su atitinkamais padariniais: kainø këlimu, monopoliniu pelnu ir t. t. Tarptautiniai susitarimai, nukreipti prieð nesàþiningos konkurencijos bûdus, leidþia
naudoti apsaugos priemones. Kai kurie ekonomistai teigia, kad ðiuolaikinëmis sàlygomis monopolines sàlygas susikurti yra vis sudëtingiau, nes didëja gamybos technologijø, iðtekliø mobilumas [26].
Kaip pasaulio prekybos organizacijos vykdomø derybø rezultatas tarptautinë prekyba tampa
vis liberalesnë, vyksta muitø maþinimo procesas. 1995 m. ES taikoma vidutinë muitø norma sudarë
maþdaug 4,5 proc., o pagal Urugvajaus raundo ásipareigojimus jis pramonës gaminiams turëtø bûti
sumaþintas iki 3,6 procento [27, p. 12]. 2001 m. Dohoje, Katare, pradëtos naujos PPO daugiaðalës
derybos, kuriø tikslas – toliau liberalizuoti pasaulinæ prekybà. Naujojo raundo derybos apima importo
muitø maþinimà, þemës ûkio politikos nagrinëjimà, paslaugø rinkos liberalizavimà, klausimø, susijusiø
su konkurencija, investicijomis, elektronine komercija ir kt., átraukimà á PPO reguliavimo sritá. Þemës
ûkio srityje numatoma laipsniðkai atsisakyti eksporto subsidijø.
Bendrame tarptautinës prekybos liberalizavimo kontekste matyti, kad kai kurios ðalys, maþindamos muitus pagal tarptautinius susitarimus, didina savo rinkø apsaugà plësdamos netarifinius apribojimus, taip pat taikydamos rinkos apsaugos priemones, dangstydamosi vietos gamintojø apsauga. Stiprëja balsai, pasisakantys uþ rinkos apsaugos priemoniø ribojimà.
Taikant rinkos apsaugos priemones, gamintojø interesai bûna dvejopi. Prekiø, kurioms taikomi
importo muitai, gamintojai suinteresuoti muitais, nes dël jø gaminamø prekiø kainos muitø kyla gamintojø pajamos auga. Nepatenkinti bûna tie gamintojai, kurie pigià importinæ prekæ naudoja kaip þaliavà arba pusfabrikatá savo gamyboje. Lietuvos atveju, pavyzdþiui, muitu negesintoms kalkëms nepatenkinti buvo silikatiniø plytø gamintojai, muitais portlandcemenèiui – gelþbetonio gaminiø gamintojai. Prekybos apsaugos priemoniø taikymas turi tam tikrà neigiamà poveiká ir tø prekiø gamintojams.
Taikoma rinkos apsauga maþina paskatas veiksmingai veikti. Sumaþëjusi konkurencija rinkoje neskatina investicijø gamybos technologijø, atnaujinti prekiø pasiûlà, gerinti prekiø kokybæ. Dël to maþëja
gamintojø konkurencingumas.
Taikant rinkos apsaugos priemones, negalima pamirðti ir vartotojø interesø. Taikant muitus,
prekës brangsta, dël to nukenèia vartotojø interesai. Teorija sako, kad taikant muitus, gamintojø naudos ir valstybës naudos (muitø pavidalu) suma visada yra maþesnë nei vartotojø patiriama þala, t. y.
ðalis patiria þalà. Taikant rinkos apsaugos muitus, reikëtø vertinti ir vartotojø nuostolius. Toks klausi-
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mas galëjo bûti svarstomas, ypaè kai buvo nagrinëjami negesintø kalkiø bei portlandcemenèio atvejai. Juk pagrindinë prieþastis, kodël cementas ir negesintos kalkës Baltarusijos Respublikoje ir Rusijos
Federacijoje yra pigûs, yra ta, kad ten pigûs energetiniai iðtekliai, kurie sudaro apie 50 proc. ðiø prekiø savikainos. Galbût valstybei bûtø naudingiau spræsti cemento ir kalkiø gamybos ámoniø klausimus
ið esmës, keièiant ámoniø profilá, o ne einant lengviausiu keliu – taikant muitus. Tokia iðvada akivaizdesnë ðiuo metu, kai Lietuvos taikytos prekybos apsaugos priemonës nebegalioja, o Europos Sàjungoje jø nëra. Akivaizdu, kad kai kurios taikytos rinkos apsaugos priemonës buvo tiesiog gamintojø
problemø sprendimo atidëjimas.

Iðvados
1. Atkûrus Lietuvos nepriklausomybæ, prasidëjo politiniø ir ekonominiø reformø procesas, kurio
viena ið sudedamøjø daliø buvo siekimas integruotis á PPO, siekiant sudaryti sàlygas stabiliai ir patikimai uþsienio prekybos politikai, ágyti uþsienio prekybos partneriø ir investitoriø pasitikëjimà. Narystë
ðioje organizacijoje – tai prekybos liberalizavimo pagrindas, kuris reiðkë ne tik Lietuvos ásipareigojimus PPO, bet ir atitinkamà apsaugà ir garantijas uþsienio prekyboje.
2. Derindamas Lietuvos teisæ vidaus rinkos apsaugos srityje su PPO teisinëmis nuostatomis,
Lietuvos Respublikos Seimas priëmë tris ástatymus: Lietuvos Respublikos antidempingo ástatymà,
Lietuvos Respublikos kompensaciniø muitø ástatymà ir Lietuvos Respublikos protekciniø (apsaugos)
priemoniø ástatymà.
3. Vykdant Lietuvos ástatymø, nustatanèiø vidaus rinkos apsaugos teisines nuostatas, prieþiûrà,
antidempingo priemonës taikytos keturiais atvejais, protekcinës – vienà kartà, kompensacinës priemonës netaikytos. Vidaus rinkos apsaugos priemoniø taikymo Lietuvoje praktika atitinka pasaulines
ðios srities tendencijas.
4. Rinkos apsaugos priemoniø taikymas vertinamas nevienareikðmiðkai. Tai yra priemonës,
padedanèios apsisaugoti nuo nesàþiningos konkurencijos. Tokiø priemoniø naudojimui pritarta
GATT-o susitarime. Bendrame tarptautinës prekybos liberalizavimo kontekste matyti, kad kai kurios
ðalys, maþindamos muitus pagal tarptautinius susitarimus, didina savo rinkø apsaugà plësdamos
netarifinius apribojimus, taip pat taikydamos prekybos apsaugos priemones, dangstydamosi vietos
gamintojø apsauga.
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SUMMARY
After restoration of independence of Lithuania process of political and economic reforms started, one of
its parts was endeavour for integration into the World Trade Organization in order to provide conditions for
stable and reliable foreign trade policy, confidence of foreign trade partners and investors. Membership in this
organization is the basis for trade liberalization which means both obligations of Lithuania and respective
safeguard and guarantees in foreign trade as all members of WTO should adjust national legal acts regulating
foreign trade and its policy with provision of WTO treaties and observe them strictly.
Adjusting Lithuanian laws in market safeguard sphere with GATT provisions and EU laws three laws Anti-dumping Law, Law on Countervailing Duties and Law on Safeguard Measures – were adopted.
Anti-dumping measures are the most widely applied measures of market safeguard in the world.
Countervailing measures are rarely applied, as it is difficult to substantiate product subsidisation, investigations
are expensive. Practice of market safeguard measures in Lithuania corresponds to world tendencies entirely.
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Anti-dumping measures were applied in four cases, safeguard – once, countervailing measures have been never
applied. Number of requests to apply trade safeguard measures was much greater, however, because of various
reasons investigations never started. Often such requests lack proofs or show insufficient proofs to start an
investigation. Some initiated investigations were reasonably suspended. The article considers in detail legal acts
providing for certain market safeguard measures, analyses circumstances of their implementation.
While implementing market safeguard measures it is worth to remember interests of customers.
Introduction of duties cause expensiveness of goods, thus affects customer interests. Therefore, loss of
customers shall be taken into account while implementing market safeguard measures. This should be treated
carefully in study of quicklime and portland cement cases. Cheapness of cement and quicklime in neighbouring
countries is conditioned by cheapness of power resources there.
Independent duties policy of Lithuania continued until membership in EU. After joining the EU
Lithuania is obliged to observe European Community incorporation agreement stating that the Community
bases on duties union covering all trade, relations with third parties are subject to unified tariff. As Community
legal acts came in force in market safeguard sphere, procedure of safeguard measures implementation,
decision-making and institutions changed. These changes give rise to new requirements to country specialists
responsible for safeguard of domestic market.
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