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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 8 października 2008 r.

o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu
Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej

oraz o zmianie niektórych innych ustaw

(druk nr 272)

USTAWA z dnia 22 września 2006 r. O URUCHAMIANIU ŚRODKÓW

POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ PRZEZNACZONYCH NA

FINANSOWANIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ (Dz. U. Nr 187, poz. 1381 oraz z 2008

r. Nr 52, poz. 304)

Art. 9.
1. Agencje płatnicze, każda w zakresie swojej właściwości, przesyłają jednostce

koordynującej dane finansowe i informacje niezbędne do sporządzenia i przekazania
Komisji Europejskiej sprawozdań z zakresu:

1) planowanych wydatków i dochodów z EFRG i EFRROW;
2) dokonanych wydatków i zrealizowanych dochodów z EFRG i EFRROW;
3) danych dotyczących wydatków i dochodów z EFRG i EFRROW.

2. Właściwość agencji płatniczych w zakresie realizacji płatności z EFRG i EFRROW
określają odrębne przepisy.

3. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi i minister właściwy do spraw rynków rolnych
określi, w drodze rozporządzenia, zakres, tryb, formę oraz terminy przekazywania przez
agencje płatnicze danych finansowych i informacji, o których mowa w ust. 1, mając na
względzie zapewnienie ich kompletności oraz terminy, w jakich jednostka koordynująca
jest obowiązana do ich przekazania Komisji Europejskiej zgodnie z art. 6 i 8
rozporządzenia nr 1290/2005.

<Art. 9a.
1. Jednostka koordynująca sporządza i podaje do publicznej wiadomości wykaz

beneficjentów, o którym mowa w art. 44a rozporządzenia nr 1290/2005.
2. Wykaz beneficjentów jest publikowany na stronie internetowej administrowanej

przez urząd obsługujący ministra właściwego do spraw rozwoju wsi i ministra
właściwego do spraw rynków rolnych.

3. Poza informacjami określonymi w art. 1 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr
259/2008 z dnia 18 marca 2008 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania
rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w zakresie publikowania informacji na
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temat beneficjentów środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego
Gwarancji (EFRG) i Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 76 z 19.03.2008, str. 28), zwanego dalej
„rozporządzeniem nr 259/2008”, w wykazie beneficjentów zamieszcza się informacje
właściwe poszczególnym rodzajom beneficjentów określonych w przepisach
wydanych na podstawie ust. 5, obejmujące:

1) numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub
2) numer PESEL albo numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, lub
3) numer w Krajowym Rejestrze Urzędowym Podmiotów Gospodarki Narodowej

(REGON).
4. Agencje płatnicze, każda w zakresie swojej właściwości określonej w odrębnych

przepisach, przekazują jednostce koordynującej:
1) informacje określone w art. 1 ust. 1 rozporządzenia nr 259/2008;
2) informacje, o których mowa w ust. 3, właściwe poszczególnym rodzajom

beneficjentów określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 5.
5. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi i minister właściwy do spraw rynków

rolnych określą, w drodze rozporządzenia, tryb, formę i terminy przekazywania
przez agencje płatnicze informacji, o których mowa w ust. 4, oraz rodzaje
beneficjentów, a także informacje, o których mowa w ust. 3 pkt 1 – 3, właściwe
poszczególnym rodzajom beneficjentów, zamieszczane w wykazie beneficjentów,
mając na względzie wykonanie przepisów rozporządzenia nr 259/2008 oraz
prawidłową identyfikację podmiotów wskazanych w wykazie beneficjentów.>

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

WSPARCIA BEZPOŚREDNIEGO (Dz. U. z 2008 r. Nr 170, poz. 1051)

[Art. 43.
1. Agencja sporządza i podaje do publicznej wiadomości wykaz rolników, którym przyznano

płatności obszarowe, płatność cukrową lub płatność do pomidorów.
2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, zawiera imię i nazwisko albo nazwę rolnika, jego miejsce

zamieszkania albo siedzibę oraz kwoty poszczególnych płatności obszarowych, płatności
cukrowej i płatności do pomidorów, przyznanych na podstawie wniosków złożonych w
danym roku.

3. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, jest publikowany na stronie internetowej Agencji, co
roku, do dnia 30 lipca, uwzględniając dane za poprzedni rok.]
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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 oraz z 2008 r. Nr 98,

poz. 634)

Art. 10.
1. Pomoc jest przyznawana:

1) na wniosek osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej
nieposiadającej osobowości prawnej;

2) jeżeli wnioskodawca spełnia warunki przyznania pomocy określone w przepisach, o
których mowa w art. 1 pkt 1, oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 29 ust. 1
pkt 1.

[2. Agencja sporządza i podaje do publicznej wiadomości wykaz podmiotów, o których
mowa w ust. 1 pkt 1, które otrzymały pomoc.

3. Wykaz, o którym mowa w ust. 2, zawiera imię i nazwisko albo nazwę producenta rolnego
jego miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz wysokość przyznanej pomocy za dany rok.

4. Wykaz, o którym mowa w ust. 2, jest publikowany na stronie internetowej Agencji, co
roku, do dnia 30 czerwca, uwzględniając dane za poprzedni rok.]


