Mahepõllumajandusloomade heaolu
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Sekkumisliik1

Keskkonna-, kliima- ja muud majandamiskohustused
(artikkel 65)

Territoriaalne kohaldumisala2

Riiklik

Asjaomased erieesmärgid ning Sekkumise eesmärgiks on panustada strateegikava EE 9,
kui vajalik, sektoripõhised mille eesmärgiks on parandada EL-i põllumajanduse
eesmärgid3
reageerimist ühiskonna nõudlusele toidu ja tervise
osas, sealhulgas säästval moel toodetud ohutu ja toitev
toit, toidu raiskamise vähendamine, loomade heaolu.
Sekkumise sektoripõhine eesmärk on
arendada
mahepõllumajandust,
suurendada
mahepõllumajanduse konkurentsivõimet, säilitada ja
suurendada bioloogilist ja maastikulist mitmekesisust,
säilitada ja parandada mullaviljakust ja veekvaliteeti
ning parandada loomade heaolu.
Tulemusindikaator(-id)

R.38. Loomade heaolu parandamine: loomade heaolu
parandamise toetatud meetmetega hõlmatud
loomühikute osakaal

Toetuskõlblikud taotlejad4

Mahepõllumajandusega
tegelevad
põllumajandustootjad, kelle ettevõttes peetakse
mahepõllumajanduslikke loomi ja/või mesilasperesid

Sekkumiste olemuse/nõuete kirjeldus, mis tagab efektiivse panuse erieesmärgi
saavutamisse.5
Sekkumist rakendatakse loomühikupõhise toetuse vormis sekkumisliigi „Keskkonna-, kliimaja muud majandamiskohustused“ raames, mille sihtgrupiks on mahepõllumajandustootjad,
kes peavad mahepõllumajandusloomi ning võtavad 1-aastase nõuete täitmise kohustuse.
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Sekkumise nõuded
Taotleja täidab kogu kohustuseperioodi kestel mahepõllumajanduslike loomade puhul
mahepõllumajandusliku loomakasvatuse nõudeid.
Asjakohaste baastaseme elementide kindlaksmääramine (nt. asjakohane GAEC või
kohustuslikud majandamisnõuded (SMR)), kui kohaldatav ning selgitus, kuidas kohustus
ulatub kaugemale kohustuslikest nõuetest6
Toetusega hüvitatakse mahepõllumajandusliku loomakasvatuse nõuete täitmisega kaasnevad
lisakulutused ja saamata jäänud tulu osaliselt.
Toetuskõlblikkuse tingimused7


Toetuse saaja on FIE või juriidiline isik, kes tegeleb põllumajandustootmisega ja kelle
ettevõte on mahepõllumajanduse seaduse alusel mahepõllumajandusliku
loomakasvatuse valdkonnas tunnustatud.



Toetust saab taotleda mahepõllumajandusega tegelev põllumajandustootja, kes ei
taotle mahepõllumajandusele ülemineku toetust.



Toetust saab taotleda, kui taotleja peab kogu kohustuseaasta jooksul
mahepõllumajanduslikult veiseid, lambaid, kitsi, sigu, küülikuid, kodulinde (näiteks
kalkun, hani, part, muskuspart, munakana, pärlkana, kanabroiler, vutt jne) või mesilasi.



Taotleja täidab tingimuslikkuse nõudeid.

Toetusmäärad/toetuse ühikumäärad/arvutusmeetodid (kaasa arvatud diferentseerimine
territooriumide rühmade kaupa, kui kohaldatav) ning vajadusel lühike selgitus, miks just
need on sobilikud sihttasemete saavutamiseks, arvestades baastaset8


Mahepõllumajanduslikult peetavate veiste, lammaste ja kitsede pidamise eest
makstakse toetust kohustuseaastal taotleja peetavate loomade keskmise arvu alusel,
kelle kohta on andmed kantud põllumajandusloomade registrisse.



Mahepõllumajanduslikult peetavate sigade, küülikute ja kodulindude pidamise eest
makstakse toetust taotleja poolt kohustuseaastale eelnenud kalendriaastal peetud
kodulindude, sigade või küülikute keskmise arvu alusel, kelle kohta on andmed
kantud mahepõllumajanduse registrisse.



Taotleja ettevõte, kus peetakse kodulinde, sigu ja/või küülikuid, peab olema kantud
põllumajandusloomade registrisse. Registrisse kantud ettevõtte andmed peavad olema
ajakohased.
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Sigade registreerimise ja identifitseerimise nõuded peavad olema täidetud.



Mesilasperede eest makstakse toetust taotleja poolt kohustuseaastale eelnenud
kalendriaastal peetud mesilasperede keskmise arvu alusel.

