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Eesti Vabariigi valitsuse ja Saksamaa Liitvabariigi
valitsuse vaheline nõustamise ja koostöö raamleping
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Saksamaa Liitvabariigi valitsuse ja Eesti Vabariigi valitsuse vahelise nõustamise ja koostöö raamlepingu eelnõu
heakskiitmine

Eesti Vabariigi valitsus ja Saksamaa Liitvabariigi valitsus,

soovides nõustamise ja koostöö abil süvendada oma rahvastepartnerlusel põhinevaid sidemeid;

pidades silmas mõlema riigi suveräänsuse ja vastastikuse kasupõhimõtteid;

võttes arvesse ühist huvi edendada oma maade majanduslikku,teaduslik-tehnilist, õiguslikku ja
sotsiaalsetprogressi;

eesmärgiga toetada demokraatlikke struktuure ja arendada edasi turumajanduslikkukorda Eesti Vabariigis;

toetudes 29. aprilli 1993 ühisavaldusele Saksamaa ja Eesti suhete alustest,

on leppinud kokku alljärgnevas:

Artikkel 1

(1) Lepingupooled teevad koostööd oma rahvaste majandusliku,teaduslik-tehnilise, õigusliku ja sotsiaalsearengu
edendamiseks.

(2) Käesolev leping kirjeldab lepingupoolte vahelise nõustamise jakoostöö raamtingimusi.

(3) Lepingupooled võivad sõlmida täiendavaid kokkuleppeid(edaspidi «projektkokkulepped») nõustamiseja
koostöö alaste ettevõtmiste (edaspidi «ettevõtmised»)kohta. Projektkokkulepetes võib määratleda
nendeettevõtmiste ühised eesmärgid, ajakava, kummagi lepingupoole panuse,osalejate ülesanded ja seisundi
ningfinantseerimise viisi ja ulatuse igal üksikul juhul.

(4) Ettevõtmiste suhtes, milles ei lepita kokku või ei ole kokkulepitud lepingupoolte vahel otseselt,
võidaksekäesoleva raamlepingu rakendamine otsustada lepingupoolte kokkuleppel nootidevahetamise teel.

Artikkel 2

Käesoleva lepingu tähenduses võib nõustamine jakoostöö hõlmata muuhulgas
ettevõtmisimajanduskonsultatsiooni alal, sealhulgas majanduse ja selle juhtimise spetsialistide
ningjuhtivtöötajate koolitustja täiendõpet ning ettevõtmisi õiguse ja avaliku halduse alal, aga kasotsiaalvallas ja
keskkonnakaitse alal.

Artikkel 3

(1) Artiklis 2 ettenähtud nõustamine ja koostöövõivad toimuda:

a) spetsialistide, nagu nõustajate, õpetajate, ekspertide,asjatundjate, teadusliku ja tehnilise personalilähetamise
teel. Saksamaa Liitvabariigi valitsuse ülesandel lähetatudpersonali nimetatakse edaspidi«lähetatud
spetsialistideks»;

b) Eesti majanduse, majanduse juhtimise ning avaliku halduse spetsialistideja juhtivtöötajate, samutiekspertide
ja dotsentide koolituse ja täiendõppe teel Eesti Vabariigis, SaksamaaLiitvabariigis või teistesriikides;

Eesti Vabariigi valitsuse ja Saksamaa Liitvabariigi valitsuse vaheline nõusta... Leht 1 / 4

#o
./78597
./78597


c) ettevõtmiste läbiviimiseks vajalike vahendite ja varustuse,kaasa arvatud sõidukid, mööbel jm.
(edaspidi«vahendid») tarnimise teel;

d) plaanide, uurimuste ja ekspertarvamuste koostamise teel;

e) muul kohasel viisil.

(2) Kui projektkokkulepped ei näe ette teisiti, lähevad SaksamaaLiitvabariigi valitsuse ülesandel
ettevõtmisejaoks tarnitud vahendid nende saabumisel Eesti Vabariiki Eesti-poolse projektiosaliseomandusse.
Vahendid onprojektide lahutamatuks koostisosaks ning need on lähetatud spetsialistide piiramatakäsutuses
projektidekehtivusajal.

(3) Saksamaa Liitvabariigi valitsus informeerib Eesti Vabariigi valitsust,
millisteleinstitutsioonidele,organisatsioonidele, asutustele või eraisikutele tehakse ülesandeks
rakendadaabinõusid igal üksikul juhulkokkulepitavate ettevõtmiste edendamiseks. Ülesande saanud
institutsioone,organisatsioone, asutusi võieraisikuid tähistatakse edaspidi kui «läbiviivaid asutusi».

Artikkel 4

(1) Kui projektkokkulepetes ei nähta ette teisiti, võtab SaksamaaLiitvabariigi valitsus enda kanda tema
poolttoetatavate ettevõtmistega seonduvad järgmised kulutused:

a) lähetatud spetsialistide tasud;

b) lähetatud spetsialistide ametireisid;

c) artikli 3 lõike 1 alapunktis cnimetatud vahenditehankimine;

d) artikli 3 lõike 1 alapunktis cnimetatud vahenditekindlustus ja transport ettevõtmise toimumispaika;välja
arvatud artikli 7 lõikes 4 nimetatud maksed ja lõivud.

(2) Eesti majanduse, majanduse juhtimise ning avaliku halduse spetsialistide jajuhtivtöötajate
ningekspertide ja õppejõudude koolituse ja täiendõppe kulude jaotaminetoimub vastavalt 10. augusti 1993
protokollilemajandusspetsialistide ja majandusjuhtide väljaõppe ja täienduskoolitusealase koostöö kohta.

Artikkel 5

Kui projektkokkulepped ei sätesta teisiti, kohustub Eesti Vabariigi valitsusettevõtmiste jaoks, milles ta isevõi
mõni tema poolt volitatud institutsioon vahetult osaleb:

a) võimaldama ettevõtmise kestuse ajaks vajalikud ruumid,sealhulgas sisustuse (mööbel, varustus, telefonja
muud vajalikud sidevahendid) Eesti poole kulul;

b) hoolitsema lähetatud spetsialistide ja nende perekonnaliikmetesobiva majutamise eest;

c) võtma enda kanda ettevõtmisega seonduvadekspluatatsiooni- ja korrashoiukulud;

d) võimaldama ettevõtmiste läbiviimiseks vajalikukohaliku personali (sealhulgas tõlgid, tõlkijad ja/võiautojuhid)
enda kulul;

e) tagama lähetatud spetsialistidele igakülgse abi nendeülesannete täitmisel ning andma nende
käsutusseettevõtmiste jaoks vajalikud dokumendid;

f) tagama ettevõtmiste läbiviimiseks vajalike toimingutetegemise projektkokkulepete kohaselt, kui neidei pea
tegema Saksamaa Liitvabariigi valitsus;

g) võtma enda kanda ettevõtmiste läbiviimise raameskokkulepitud Eesti projektiosaliste Saksamaa-reisidekulud.

Artikkel 6

(1) Saksamaa Liitvabariigi valitsus hoolitseb selle eest, et lähetatudspetsialiste kohustatakse:

a) nende töö kohta sõlmitud kokkulepete raames igatikaasa aitama käesolevas lepingus ningprojektkokkulepetes
määratletud eesmärkide saavutamisele;

b) järgima Eesti Vabariigis kehtivaid seadusi;

c) mitte tegelema Eesti Vabariigis ühegi teise tasustatava tegevusegapeale oma ülesannete;

d) tegema tihedat koostööd Eesti-poolsete partneritega.
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(2) Kui lähetatud spetsialist ei täida lõikest 1 tulenevaidkohustusi, võib Eesti Vabariigi valitsus
taotledaSaksamaa Liitvabariigi valitsuselt tema tagasikutsumist.

Artikkel 7

(1) Eesti Vabariigi valitsus tagab lähetatud spetsialistidele ja nendeleibkonda kuuluvateleperekonnaliikmetele
vähemalt samasugused erandid ja soodustused kui teistelevälismaistele spetsialistidele, kesvastavalt kahe- või
mitmepoolsetele kokkulepetele tehnilise ja majanduslikukoostöö alal Eesti Vabariigistöötavad.

Siia kuulub eeskätt alljärgnev:

a) ta võtab kõik muud vajalikud meetmed spetsialistideülesannete täitmise kergendamiseks;

b) ta annab lähetatud spetsialistidele nende tööks EestiVabariigis vajaliku tööloa;

c) kui nõustamistegevusega seoses tekib kahju, selgitavad pooledküsimust sõbralikult. Saksa pool ningtema
eksperdid vastutavad üksnes tõendatult tahtluse või ettevaatamatuseläbi tekitatud kahju eest.

(2) Eesti Vabariigi valitsus hoolitseb lähetatud spetsialistide ning nendeleibkonda kuuluvateperekonnaliikmete
isiku ja vara kaitsmise eest.

Siia kuulub eeskätt alljärgnev:

a) annab neile vastava taotluse korral tasuta vajalikud pikaajalised viisad.Taotlused pikaajaliste viisadesaamiseks
tuleb enne väljasõitu esitada Eesti Vabariigi diplomaatilisele võikonsulaaresindusele. Taotlusedpikaajaliste
viisade pikendamiseks võib esitada Eesti Vabariigis;

b) võimaluse korral tagab käesoleva lõike esimeseslauses nimetatud isikutele piiramatu reisivabaduse
omaterritooriumil;

c) annab neile taotluse korral välja dokumente, mis tõendavadosalemist valitsuste vahel
kokkulepitudettevõtmistes.

(3) Eesti Vabariigi valitsus:

a) tagab, et lähetatud spetsialistidele ja läbiviivatele asutustelekohaldatakse kõiki Eesti Vabariigi
seadustessellistele isikutele ja asutustele ette nähtud maksuvabastusi Saksamaa Liitvabariigivahenditest
makstavatevõi nendega seonduvate tasude ja lisatasude osas;

b) võimaldab lõikes 2 nimetatud isikutel riigis viibimise ajalmaksu- ja maksevabalt sisse tuua ning väljaviia:

-- nende isikliku pagasi ja isikliku vara, sealhulgasmööbli, elektriseadmed, ravimid, toiduained jajoogid ning
muud isiklikuks otstarbeks mõeldud Eesti Vabariiki sissetoodavadtarbekaubad,

-- iga lähetatud spetsialisti kohta ühe isiklikuks tarbeksmõeldud sõiduauto;

c) lubab kooskõlas kehtivate seaduste ja muude eeskirjadega omaterritooriumil alapunktis bnimetatudesemete
müüki või võõrandamist pärast vastavate tolli jamuude maksude tasumist, mis on ette nähtudtehnilise ja
majandusliku koostöö alaste kahe- või mitmepoolsete lepinguteraames Eesti Vabariigistöötavatele teistele
välismaistele spetsialistidele.

(4) Eesti Vabariigi valitsus kohustub Saksamaa Liitvabariigi valitsuse võiläbiviiva asutuse ülesandelettevõtmise
jaoks tarnitud vahendid vabastama kõikidest sisse- javõimalikul taasväljaveol nõutavatesttollimaksudest,
maksudest ning muudest avalikest maksetest ja litsentsidest ning kindlustama, etvahendidvõimalikult kiiresti
tollist välja antakse; läbiviiva asutuse taotluselrakendatakse neid vabastusi võimaluse korralka Eesti Vabariigis
hangitud vahendite suhtes.

Artikkel 8

Käesolev leping kehtib ka selle jõustumise hetkeks lepingupoolte vahel jubakokkulepitud ettevõtmiste, ningjuba
käimasolevate ettevõtmiste kohta, mis allutatakse lepingule pärast sellejõustumist vastavalt artikli 1lõikele 4.

Artikkel 9

Kõik lepingupoolte vahel käesoleva lepingu tõlgendamisestvõi rakendamisest tekkivad lahkhelidlahendatakse
läbirääkimiste teel.

Artikkel 10
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(1) Käesolev leping jõustub päeval, mil lepingupooled onteineteisele nootide vahetamise teel teatanud, etlepingu
jõustumiseks vajalikud siseriiklikud tingimused on täidetud. Siseriiklikuõiguse kohaselt rakendatakselepingut
ajutiselt juba tema allakirjutamisest alates.

(2) Käesolev leping kehtib viis aastat arvates jõustumisekuupäevast. Lepingu kehtivusaeg pikeneb ühe
aastakaupa, kui üks lepingupooltest ei lõpeta lepingut kirjalikult hiljemalt kolm kuudenne järjekordse perioodi
lõppu.

(3) Käesoleva lepingu sätted kehtivad edasi kõigi enne lepingukehtivusaja lõppemist alustatud
ettevõtmistekohta.

Sõlmitud Tallinnas 28. veebruaril 1997. aastal kahes originaalis, eesti jasaksa keeles, kusjuures kõik tekstidon
võrdse juriidilise jõuga.

Eesti Vabariigi valitsusenimel Mart OPMANN Saksamaa Liitvabariigi valitsuse
nimelBernd MÜTZELBURG

Õiend

Akti metaandmetes on väljaandjaks parandatud Vabariigi Valitsus.
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