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Transpordi ja liikuvuse arengukava (TLAK) 
2021-2035

Arengukava seab pikaajalise visiooni, et
arendada ohutut, kiiret ja
tehnoloogiliselt uuenduslikku
transpordisektorit, -taristut ning
konkurentsivõimelist
logistikasektorit.

TLAKi Link
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Eesmärgid 2035

Arengukava on 
kooskõlas 
riigikantselei poolt 
koostatud „Eesti 
2035 strateegiaga“



Tegevussuund 1. Hästi ühendatud Eesti. 
Konkurentsivõimeline transport ja taristu

Seatud siht: 
teeme multimodaalse kaubaveoteabe digitaalselt kättesaadavaks ja vastavatele ametkondadele 
aktsepteeritavaks. Lähtume andmete ühekordse küsimise põhimõttest (once only) ning tagame 
koostöötalitusvõime teiste EL riikide süsteemidega, et võimaldada kaubaveoteabe piiriülest andmevahetust.



EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2020/1056 
elektroonilise kaubaveoteabe kohta  ehk eFTI

Ühised nõuded teenusepakkujatele ja 
platvormidele

• Platvormide funktsioonid

• Teenuse osutajate kohustused 

Nõuded informatsioonile

ELi ja riikide sisene kaubaveoteave 
seadusandluses:

• Transporditariifid, maanteekabotaaž, 
kombineeritud vedu, ohtlikud kaubad, 
jäätmeveod, lennundusjulgestus

• Raudtee, maantee, siseveeteed, lennundus

• Reeglid transpordivahendite ja personali kohta 
ei puutu asjasse

ELi liikmesriikide 

kõigi pädevate asutuste kohustus

• Aktsepteerida kaubaveoteavet elektrooniliselt

• Teabele juurdepääsu saamiseks ja 
kontrollimiseks kasutada ühtseid nõudeid / 
tehnilisi kirjeldusi

Ettevõtjate  valikuvabadus
• Soovi korral võib jätkata 

paberdokumentide kasutamist
• Elektroonilise teabe esitamiseks tuleb 

kasutada sertifitseeritud eFTI platvorme või 
teenusepakkujaid

Ühetaoline sertifitseerimine

• Kolmandate osapoolte sertifitseerimise 
ühtlustatud eeskirjad kehtivad kogu ELis



eFTI rakendamise ajakava

eFTI rakendamise ajakava
Allikas: Euroopa Komisjon



Senised sammud eFTI rakendamiseks

E-veoselehe (eCMR) rahvusvahelised projektid (DIGINNO, DIGINNO-Proto, 
DINNOCAP)

 eCMR andevahetuse kontseptsioon ja teostatavuse analüüs Eesti, Läti, Leedu ja Poola 
regioonis (2019)

 Balti mere regiooni 2021-2024 teekaardi ettepanek (2020)
 eCMR prototüübi loomine ja testimine piiriüleselt Eesti, Läti, Leedu ja Poola riiklike 

kontrollasutuste ja eCMR teenuspakkujate vahel (2020)
 prototüübi edasiarendamine ning koostöövõrgustiku loomine selle kasutuselevõtuks 

(2021)

Poliitilised initsiatiivid
 Positsioonipaber piiriülese digitaalse kaubaveo toetamiseks. 

Reaalajamajanduse initsiatiivid 
 Eesti riigi keskse elektroonilise maanteetranspordi veoselehe juurdepääsupunkti 

(NAP) toimimismudeli analüüs (2021-2022)
 Toetusmeede eCMR teenusepakkujatele (2022).



Suur tänu kuulamast! 
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