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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 28 marca 2008 r.

o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

(druk nr 98)

USTAWA z dnia 15 września 2000 r. O GRUPACH PRODUCENTÓW ROLNYCH I ICH

ZWIĄZKACH ORAZ O ZMIANIE INNYCH USTAW (Dz. U. Nr 88, poz. 983, z późn. zm.)

[Art. 23.

1. Grupy producentów rolnych będą mogły ubiegać się o preferencyjne kredyty inwestycyjne
o rocznym oprocentowaniu dla kredytobiorcy w wysokości 0,25 stopy redyskontowej
weksli, na takich zasadach jak dla kredytów inwestycyjnych w przetwórstwie rolno-
spożywczym.

2. Grupa może również korzystać z dopłat do oprocentowania kredytów zaciągniętych na
cele obrotowe na zasadach ogólnych.

Art. 24.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może poręczać kredyty inwestycyjne, o
których mowa w art. 23 ust. 1.]

USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. O KRAJOWYM SYSTEMIE EWIDENCJI

PRODUCENTÓW, EWIDENCJI GOSPODARSTW ROLNYCH ORAZ EWIDENCJI

WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PŁATNOŚCI (Dz. U. z 2004 r. Nr 10, poz. 76, z późn. zm.)

Art. 5.

1. System wykorzystuje się w zakresie:

1) przyznawania i wypłaty płatności;

2) nadzoru nad przestrzeganiem przepisów dotyczących płatności realizowanych przez
Agencję;

3) postępowania w sprawie zwrotu nienależnie wypłaconych płatności;
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4) postępowania w sprawie wymierzania kar pieniężnych lub zastosowania innych
sankcji;

5) identyfikacji producentów.

2. Do prowadzenia systemu wykorzystuje się w szczególności dane zawarte w ewidencji
gruntów i budynków prowadzonej na podstawie przepisów Prawa geodezyjnego i
kartograficznego.

[3. Dane indywidualne zawarte w systemie mogą być udostępniane wyłącznie organom
statystyki publicznej oraz organom Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie identyfikacji
producentów, natomiast dane zbiorcze mogą być udostępniane innym organom
administracji publicznej prowadzącym systemy informacyjne.]

3a. Dane indywidualne zawarte w systemie, niezbędne do przeprowadzenia kontroli
spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia upraw, o której mowa w art. 10c
ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich
(Dz. U. Nr 150, poz. 1249, z 2006 r. Nr 120, poz. 825 i Nr 157, poz. 1119 oraz z 2007 r.
Nr 49, poz. 328), mogą być udostępniane również organom przeprowadzającym tę
kontrolę.

4. Dane zawarte w systemie, określające przebieg granic działek rolnych w państwowym
systemie odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach Prawa geodezyjnego i
kartograficznego, mogą być nieodpłatnie udostępniane organowi prowadzącemu
ewidencję gruntów i budynków.

USTAWA z dnia 26 stycznia 2007 r. O PŁATNOŚCIACH W RAMACH SYSTEMÓW

WSPARCIA BEZPOŚREDNIEGO (Dz.U. Nr 35, poz. 217, Nr 99, poz. 666 oraz z 2008 r. Nr

44, poz. 262)

[Art. 40.

Prezes Agencji odstępuje od ustalania kwot nienależnie lub nadmiernie pobranych płatności
obszarowych, płatności cukrowej lub płatności do pomidorów, o którym mowa w art. 11 ust. 4
ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 264, z późn. zm.), w przypadku gdy kwota każdej z
tych płatności nie jest wyższa od kwoty stanowiącej równowartość 50 euro przeliczonej na
złote według kursu euro ustalonego zgodnie z art. 3 rozporządzenia nr 1913/2006.]

<Art. 40.
Prezes Agencji odstępuje od ustalania kwot nienależnie lub nadmiernie pobranych
płatności obszarowych, płatności cukrowej lub płatności do pomidorów, o którym mowa
w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia … 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa (Dz. U. Nr …, poz. …), w przypadku gdy kwota każdej z tych płatności nie
jest wyższa od kwoty stanowiącej równowartość 50 euro przeliczonej na złote według
kursu euro ustalonego zgodnie z art. 3 rozporządzenia nr 1913/2006.>
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USTAWA z dnia 7 marca 2007 r. O WSPIERANIU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO NA RZECZ

ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH (Dz.U. Nr 64, poz. 427)

Art. 28.

1. Pomoc i pomoc techniczna, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości, podlegają
zwrotowi wraz z odsetkami określonymi jak dla zaległości podatkowych, chyba że
przepisy, o których mowa w art. 1 pkt 1, lub przepisy ustawy stanowią inaczej.

2. Pomocą i pomocą techniczną, pobranymi nienależnie, jest w szczególności pomoc:

1) wypłacona beneficjentowi, który nie wykonuje operacji w całości lub w części lub
obowiązków związanych z jej wykonaniem;

2) wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem;

3) wypłacona bez podstawy prawnej lub w wysokości wyższej niż określona na
realizację operacji;

4) wypłacona beneficjentowi, który nie wykonuje zobowiązań związanych z
przyznaniem pomocy technicznej.

[3. Właściwość i tryb ustalania kwot pomocy i pomocy technicznej, pobranych nienależnie
lub w nadmiernej wysokości, określają przepisy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa.]

<3. Właściwość i tryb ustalania kwot pomocy i pomocy technicznej, pobranych
nienależnie lub w nadmiernej wysokości określają przepisy o Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.>

4. Pomoc i pomoc techniczna wypłacone beneficjentowi, który nie wykonał w całości lub w
części operacji lub obowiązków związanych z jej wykonaniem, lub zobowiązań
związanych z przyznaniem pomocy technicznej, nie podlegają zwrotowi w przypadku
wystąpienia co najmniej jednej z kategorii siły wyższej lub wyjątkowych okoliczności,
określonych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r.
ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr
1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz
Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 368 z
23.12.2006, str. 15).


