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Harvey ja Irma tagajärjed võivad ulatuda Eestisse
USA-s hiljaaegu möllanud orkaanid Harvey ja Irma tekitasid suuri kahjustusi ja
muuhulgas ka praeguste hinnangute kohaselt ligi miljonile sõiduautole. Sarnaselt
2013. aastal Ameerikas hävingut tekitanud orkaan Sandyga ja möödunud aastal
Euroopas toimunud üleujutustega seoses, on taas päevakorda tõusmas uppunud
ja veekahjustustega autode jõudmine kasutatud autode turgudele, ja sealhulgas
ka Eestisse.
Kasutatud autode ostjad peaksid olema eriti ettevaatlikud autode puhul, mida
pakutakse müüa väga soodsalt suhtes teiste samaealiste autodega. Uppunud auto
võib välja näha väga eeskujulik, aga tegelikult kuivatatakse auto sisemus ja istmed
nii ära, et lähemal vaatlusel pole võimalik midagi märgata. Veekahjustused
puudutavad eelkõige sõiduki elektrisüsteemi, mis võib hakata korrodeeruma ja
eriti hullusti just soolase vee kahjustuse puhul. Ja sealjuures võib korrosioon
avalduda alles teatud aja möödudes, ega pruugi ostes väljagi paista.
Seetõttu tasubki lähiaegadel olla eriti ettevaatlik esmapilgul ostuhimu tekitavate
hirmodavate autode puhul. Juba täna on Harvey järel oksjonitel müügis ligi 0,5
miljonit veekahjustustega autot. Tarbijatele meeldetuletuseks, et Ameerika
päritolu autosid saab ja tuleks eelnevalt kontrollida carfax.com või carfax.eu
kaudu.
Eesti liigub autonduses vastuvoolu Euroopa Liiduga
Lähiajal tuleb Euroopa Komisjonis arutlusele CO2 emissiooni vähendamine
autonduses aastatel 2021-2030. Euroopa autotootjate assotsiatsioon ACEA pani
hiljaaegu paika oma eesmärgi, milleks on CO2 emissiooni vähendamine 2030.
aastaks 20% võrra 2021. aasta tasemest.

Aga samas rõhutati ACEA avalduses, et antud eesmärgi täitmine sõltub ennekõike
ühest olulisest tingimusest – et kõigis Euroopa riikides arendataks kiiremas korras
välja korralikud elektriautode ja pistikhübriidide laadimisvõrgustikud, sest just
seda tüüpi autode tootmisele rõhuvad täna kõik tootjad ning ainult elektri- ja
hübriidautode abil on võimalik saavutada püstitatud eesmärgid.
Just antud eesmärgi täitmiseks jagatakse valdavas osas Euroopa Liidu
liikmesriikides toetusi elektriautode ja pistikhübriidide soetamiseks ja tarbimiseks.
Mõnes riigis toetatakse tarbijat elektriautode soetamisel, mõnes jälle on
vabastatud registreerimis- ja/või aastamaksudest ning mõnes riigis toetatakse
kõigi antud meetmetega.
Eesti riik jätkab kangekaelselt autotranspordi arengusuundi kaaludes ujumist
ülejäänud Euroopa Liidu ja ka autotootjate tulevikunägemustega vastuvoolu. Seda
nimelt jätkuvalt biogaasiautosid soosides ja soodustades. Kindlasti aitab hiljaaegu
riigi poolt vastu võetud otsus toetada ühistranspordis biometaani kasutamist
kaasa ELi taastuvenergia direktiivi täitmisele. Riigi ja seega meie kõigi jaoks on aga
tegemist kalli tootega - biometaani tootmisse tuleb investeerida märkimisväärselt
ning toodangu ühiku hind kujuneb tuntavalt kallimaks kui maagaasi oma,
võrreldavaks diiselkütuse ekvivalentse hinnaga, milles on aga riigieelarvet tõhusalt
toetav aktsiis sees. Euroopas kasutatakse biogaasi eelkõige kütteks ja
biometaaniks pigem ei rafineerita. Ka surugaasiautode müük Euroopas on
languses, mullu müüdi neid ligi 20% vähem kui 2015. aastal, mil samuti toimus
langus võrreldes eelmise perioodiga.
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