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Eeldused e-veoselehe pilootprojektide 
algatamiseks 

ü Digitaliseerimine on logistika üks peamisi väljakutseid. See avaldub       
väheses läbipaistvuses, suures paberi osakaalus, tehnoloogilises 
mahajäämuses ja madala lisandväärtusega töökohtades kaubaveo 
korraldamisel.

ü Ettevõtete tasandil on infosüsteemid loodud ning olemas tehniline 
eeldus andmete digitaalseks vahetamiseks, kuid puudub nii regulatsioon 
kui link kaubaveo info vahendamiseks era- ja riiklike struktuuride vahel ning 
piiriüleselt. 

ü eFTI regulatsioon vastu võetud augustis 2020. ning jõustub augustis 
2024. eFTI loob raamistiku ohutuks, turvaliseks ja täielikult 
koostalitlusvõimeliseks teabevahetuseks ettevõtete ja ametiasutuste vahel 
kaupade liikumise kohta ELis.

ü Paberivaba = kontaktivaba. Kontrolltoimingute teostamine distantsilt aitab 
maandada nii vedaja kui ametniku terviseriske. 



E-veoselehe rahvusvahelised projektid

ü DIGINNO(2017-2020, Interreg) tööpakett 3: 
- eCMReCMR andevahetuse kontseptsioon ja teostatavuse 
analüüs Eesti, Läti, Leedu ja Poola regioonile
- Balti mere regiooni 2021-2024 teekaardi ettepanek 
- Poliitikasoovitused piiriüleste e-teenuste arendamiseks.

ü DIGINNO-Proto (2019-2020, Põhjamaade Ministrite Nõukogu): 
- eCMR prototüübi loomine ja testimine piiriüleselt Eesti, Läti,   
Leedu ja Poola riiklike kontrollasutuste ja eCMR 
teenuspakkujate vahel, lepingupartner Leedu ettevõte 
FITEK EDI (2020).

ü DINNOCAP (2021, Interreg) 
- DIGINNO-Proto prototüübi edasiarendamine ning 
koostöövõrgustiku loomine selle kasutuselevõtuks. 



eCMR indeksiregistri lahedus võimaldab 
teostada riikide ülest eCMR andmepäringut

KAUBAVEO dokument CMR tehakse digikujul 
kättesaadavaks

INFO dokumendi olemasolu kohta tehtud kättesaadavaks 

PÄRING indeksregistri kaudu annab ametnikule ligipääsu 
failile ilma autot peatamata

LAHENDUSE PROTOTÜÜP
idee valmistati ette 2019, arendati ja testiti 2020 Eesti, Läti, 
Leedu ja Poola partnerite koostöös

Veose KONTROLLIMISEKS ei pea enam sõidukit peatama, 
vaid piisab veoki ja haagisenumbri süsteemi sisestamisest



Digitaalne kaubatee – kuidas see toimib?  



PROJECT 
PARTNERS:

FUNDING:

eCMR INDEX 
CONCEPT:

DEVELOPMENT 
AND TESTING:



Mis saab edasi? 

ü DINNOCAP (Interreg) projekt 2021.a.
ü Lisatestimised teiste riikidega (nt Benelux ja CaaS)
ü Siseriikliku e-Logistika kontseptsiooni arendus
ü Riikliku juurdepääsupunkti alternatiivide võrdlemine ja 

asukoha üle otsustamine 
ü Kokkulepete sõlmimine (naaber)riikidega prototüübi 

kasutuselevõtuks
ü Koostöö DTLF (Digital Transport and Logistic Forum) ja 

Euroopa Komisjoniga
ü Seadusandluse muudatused seoses eFTI jõustumisega



Suur tänu kuulamast! 

Eva Killar
DIGINNO-Proto projektijuht
Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeerium
_______________________________
eva.killar@mkm.ee
+ 372 625 6485 

Teostatud rahvusvaheliste projektide info:
https://www.diginnobsr.eu/

https://www.diginnobsr.eu/diginno-proto

eCMR prototüübi lähtekood, lõppraport ning lisad on leitavad siit: 
https://koodivaramu.eesti.ee/majandus-ja-kommunikatsiooniministeerium/ecmr-prototype-testing
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