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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
В приложение 1 е представена реалната степен на изпълнение на бюджета за 
периода от 16 октомври 2012 г. до 31 юли 2013 г. спрямо прогнозния профил на 
разходите, изготвен посредством показателя, установен въз основа на 
разпоредбите на член 20 от Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета1. 

2. ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ЕФГЗ 
Въз основа на разпоредбите на член 34 от Регламент (ЕО) № 1290/2005 на 
Съвета относно финансирането на Общата селскостопанска политика 
приходите, получени от финансови корекции по силата на решения за 
уравняване по съответствие, от възстановявания вследствие на нередности, 
както и от налога в сектора на млякото и млечните продукти, се считат за 
целеви приходи за финансиране на разходите по линия на ЕФГЗ. В 
съответствие с посочените правила целевите приходи могат да се използват за 
финансиране на всички разходи по линия на ЕФГЗ. В случай, че част от тези 
приходи не е усвоена, тя автоматично се пренася в следващата бюджетна 
година2. 

Бюджетът на ЕФГЗ за 2013 г. включва както последните оценки на Комисията 
относно нуждите от финансиране на очакваните разходи в областта на 
пазарните мерки и преките помощи, така и оценките на целевите приходи, 
които се очакваше да постъпят през съответната бюджетна година, и на 
пренесените суми от целевите приходи, останали неизползвани от предходната 
бюджетна година. В предложението си относно размера на кредитите за ЕФГЗ в 
бюджета за 2013 г. Комисията взе предвид общия размер на очакваните целеви 
приходи и поиска в бюджета за 2013 г. бюджетни кредити, изчислени чрез 
изваждане на прогнозираните целеви приходи от очакваните разходи. 
Бюджетният орган прие новия бюджет на ЕФГЗ, като взе предвид 
прогнозираните целеви приходи.  

Към момента на изготвянето на бюджета за 2013 г. наличните целеви приходи 
се изчисляваха от Комисията на 1 533 млн. евро. По-специално:  

– според разчетите целевите приходи, които се очакваше да бъдат 
генерирани в течение на бюджетната 2013 г., бяха 628 млн. евро. От 
финансови корекции във връзка с уравняването по съответствие и от 
възстановявания вследствие на нередности се очакваха съответно 
389 млн. евро и 161 млн. евро. Според разчетите постъпленията от налога 
в сектора на млякото и млечните продукти бяха 78 млн. евро. 

– Според разчетите целевите приходи, които се очакваше да бъдат 
пренесени от бюджетната 2012 г. в бюджетната 2013 г., бяха 905 млн. евро 

                                                            
1 OВ L 209, 11.8.2005 г., стр. 1. 
2 Член 14 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета 

относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза постановява, че 
вътрешните целеви приходи се пренасят само за една година. Следователно в интерес на 
доброто бюджетно управление тези целеви приходи по принцип се използват преди всички 
гласувани бюджетни кредити по съответната бюджетна статия.  
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(включително оставащите средства по Фонда за преструктуриране на 
захарната промишленост, в размер от 675 млн. евро според разчетите). 

В бюджета за 2013 г. Комисията разпредели тези първоначално прогнозирани 
целеви приходи от 1 533 млн. евро по две схеми. По-специално:  

– 500 млн. евро са разпределени по оперативните фондове за организациите 
на производителите в сектора на плодовете и зеленчуците, а 

– 1 033 млн. евро — по схемата за единно плащане.  

За тези две схеми бюджетният орган в крайна сметка гласува кредити съответно 
в размер на 267 млн. евро и 30 635 млн. евро съгласно предложението на 
Комисията. Сумата на гласуваните кредити и на гореспоменатите целеви 
приходи съответства на общата приблизителна оценка на наличните кредити в 
размер на 767 млн. евро за оперативните фондове за организациите на 
производителите в сектора на плодовете и зеленчуците и 31,668 млн. евро за 
схемата за единно плащане. 

В приложение 1, в което се представят междинни данни за изпълнението на 
бюджета за 2013 г. за периода до 31 юли 2013 г., посочените бюджетни кредити 
на ниво статия за сектора на плодовете и зеленчуците и за отделените от 
производството преки помощи представляват гласуваните кредити за тези две 
схеми, които възлизат съответно на 611 млн. евро и 38 076 млн. евро, като не са 
взети предвид гореспоменатите целеви приходи. С включването на 
разпределените за тези сектори целеви приходи общият размер на предвидените 
в бюджета за 2013 г. бюджетни кредити възлиза съответно на 1 111 млн. евро за 
сектора на плодовете и зеленчуците и 39 109 млн. евро за отделените от 
производството преки помощи.  

3. КОМЕНТАРИ ОТНОСНО ВРЕМЕННОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ЕФГЗ ЗА 
2013 Г. 
Степента на временното изпълнение на бюджета за периода 16 октомври 
2012 г.—31 юли 2013 г. е представена в приложение 1. Те са съпоставени с 
профила на разходите, базиран на показателя, който беше установен съгласно 
разпоредбите на член 20 от Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета. По-долу 
следва кратък коментар по бюджетните статии, при които се наблюдават най-
значителните отклонения между реалното и очакваното изпълнение на бюджета 
за 2013 г. 

3.1. Пазарни мерки 
Използваните бюджетни кредити за интервенции на селскостопанските пазари 
бяха по-високи — със 120,9 млн. евро в сравнение с гласуваните бюджетни 
кредити, определени по нивото на показателя към 31 юли 2013 г. Това 
разминаване е нетен ефект от тенденциите в изпълнението на бюджета преди 
всичко в сектора на плодовете и зеленчуците, лозаро-винарския сектор и 
сектора на свинското и на птичето месо. 

3.1.1. Хранителни програми (10,6 млн. евро) 
След бавното усвояване на бюджетните кредити по схемата за най-нуждаещите 
се лица през първото полугодие на бюджетната година, държавите членки 
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понастоящем ускориха изпълнението на схемата. Както и през миналата година, 
очаква се по.голямата част от плащанията да бъдат извършени през последните 
месеци на бюджетната година, с оглед осигуряването на доставки на храни през 
зимата. Тъй като 2013 г. е последната година на тази схема, очевидно на 
равнище държави членки има натиск за цялостно изпълнение на бюджета през 
2013 г. Финансирането на тази схема е обект на бюджетно ограничение от 
500 млн. евро и затова нейното усвояване на може да надхвърля гласуваните 
бюджетни кредити. 

3.1.2. Плодове и зеленчуци (+275,7 млн. евро над гласуваните бюджетни кредити) 
По отношение на гласуваните бюджетни кредити степента на изпълнение се 
дължи на разходите за оперативните фондове за схемата за организации на 
производители, която се финансира както от одобрените бюджетни кредити, 
така и от целевите приходи, предназначени за тази схема в бюджета за 2013 г. 
(бележка: за повече информация вж. точка 2 по-горе). Тази степен на усвояване 
се дължи на прилагането на показателя за периода до 31 юли 2013 г. за 
одобрените бюджетни кредити, които не включват целевите приходи, 
предназначени за този сектор. 

В бележка под линия * към таблицата с междинните данни за изпълнението в 
приложение 1 се пояснява какво би било положението, ако показателят към 
31 юли 2013 г. беше приложен към общия размер на бюджетните кредити, 
които се очаква да бъдат налични за финансирането на този сектор. Както бе 
посочено в точка 2 по-горе, общият размер на очакваните налични средства за 
този сектор включва гласуваните бюджетни кредити в размер на 611 млн. евро 
и целевите приходи за сектора, в размер от 500 млн. евро според разчетите. 
Следователно, ако показателят беше приложен спрямо общия размер на 
очакваните налични средства за сектора (1 111 млн. евро), би било отчетено 
непълно усвояване на бюджетните кредити, възлизащо на – 54,1 млн. евро, 
което представлява нетния ефект от временното забавяне на плащанията по 
схемата за организации на производители, непълното усвояване по схемата за 
предлагане на плодове в училищата и по-бързото използване на бюджетните 
кредити за помощи за групите производители. 

С оглед на направените и прогнозните разходи на държавите членки за 2013 г. 
във връзка с оперативните средства за организациите на производители и 
схемите за предварително признаване, като се вземат предвид предназначените 
за този сектор целеви приходи, Комисията счита към настоящия момент, че 
общите налични средства ще бъдат достатъчни за покриване на нуждите на 
този сектор. Независимо от това Комисията продължава да следи отблизо 
положението в този сектор. 

3.1.3. Продукти от лозаро-винарския сектор (– 117,1 млн. евро) 
Забавянето при използването на наличните кредити за лозаро-винарския сектор 
се дължи на по-бавното — в сравнение със същото време през минали години 
— изпълнение на мерките в лозаро-винарския сектор в някои от държавите 
членки, като се има предвид че показателят се основава на историческия среден 
темп на плащанията. Независимо от това, с оглед на изключително високото 
изпълнение на бюджета в този сектор, както и като се имат предвид 
предложените неотдавна от Комисията и гласувани през юли 2013 г. от 
Управителния комитет законодателни актове, имащи за цел да се улесни 
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изпълнението на някои мерки, Комисията очаква темпът на плащанията от 
страна на държавите членки да се засили към края на годината. Към настоящия 
момент тази разлика се смята за временна и се очаква пълно изпълнение на 
бюджета. 

3.1.4. Свинско месо, яйца и птиче месо, пчеларство и други животински продукти (–
20,6 млн. евро) 
По-ниското усвояване на бюджетните кредити по тази статия се дължи на 
факта, че секторът на птичето месо следва постепенните намаления на 
равнището на възстановяванията при износ през октомври 2012 г. и февруари 
2013 г. Тъй като нямаше значителна разлика в изнесените количества, очаква се 
общите разходи по тази мярка да бъдат по-ниски от разчетните при изготвянето 
на бюджета за 2013 г., което ще доведе до непълно усвояване на средствата от 
този бюджетен ред към края на годината. 

3.2. Преки помощи 
Към 31 юли 2013 г. усвоените бюджетни кредити за преки помощи са били с 
740,4 млн. евро повече от равнището на показателя. 

3.2.1. Необвързани с производството преки помощи (791,2 млн. евро над гласуваните 
бюджетни кредити) 
Що се отнася до гласуваните бюджетни кредити, по схемата за единно плащане 
(СЕП) се наблюдава преизпълнение в резултат на прилагането на показателя за 
периода до 31 юли 2013 г. към одобрените бюджетни кредити, които не 
включват целевите приходи, предназначени за този сектор. 

В бележка под линия * към таблицата с междинните данни за изпълнението в 
приложение 1 се пояснява какво би било положението, ако към 31 юли 2013 г. 
показателят беше приложен към общия размер на бюджетните кредити, които 
се очаква да бъдат налични за финансирането на необвързаните с 
производството преки помощи. Както бе посочено в точка 2 по-горе, общият 
размер на очакваните налични средства за необвързаните с производството 
преки помощи включва гласуваните бюджетни кредити в размер на 
38 076 млн. евро и целевите приходи, предназначени за необвързаните с 
производството преки помощи, които се очаква да бъдат в размер на 
1 033 млн. евро. Следователно, ако показателят бе приложен към общия размер 
на очакваните налични средства от 39 109 млн. евро за отделените от 
производството преки помощи, то би било отчетено непълно усвояване в 
размер на 239,6 млн. евро. 

Тази разлика се дължи на състава на показателя за СЕП (въз основа на темпа на 
плащанията през 2012 г., но като се вземе предвид нивото на плащания за 
първите два месеца на годината), който понастоящем възлиза на 99,8 %, в 
сравнение с реалното изпълнение към 31 юли 2013 г., възлизащо на 99 %3. От 
друга страна, държавите членки вече леко са преизпълнили с около 0,2 % 
прогнозираните в бюджета бюджетни кредити за СЕПП. По отношение на 
схемата за отделеното от производството специфично подпомагане по член 68 

                                                            
3 Степента на изпълнение при необвързаните с производството преки помощи се изчислява като 

процент от бюджетните нужди, като за СЕП това включва размера на целевите приходи. 
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се очаква усвояването от страна на държавите членки през 2013 г. да достигне 
равнището на гласуваните бюджетни кредити. 

Към настоящия момент Комисията очаква наличните бюджетни кредити и 
целеви приходи да са достатъчни за покриване на реалното изпълнение по тази 
статия. Комисията продължава да следи отблизо положението по отношение на 
необвързаните с производството преки помощи, за да прецени наличието на 
евентуално нетно непълно усвояване. 

3.2.2. Други преки помощи (– 50,4 млн. евро) 
Разликата в усвояването на гласуваните бюджетни кредити за други преки 
помощи, в сравнение с нивото на показателя към 31 юли 2013 г., е ефект от 
малко по-бавното усвояване по някои схеми, по-специално по схемата за 
обвързаното с производството специфично подпомагане по член 68 и 
допълнителните суми за производителите на захарно цвекло и захарна 
тръстика, както и значителните корекции, за които съобщават някои държави 
членки. От друга страна, наличният бюджет за плащания на преки помощи по 
POSEI беше надхвърлен след приемането на Регламент (ЕС) № 228/2013 на 
Съвета, с който бе разрешено еднократното изплащане на премия на 
производителите на банани през 2013 финансова година. 

Като се има предвид преизпълнението на програмите POSEI, към настоящия 
момент Комисията продължава да следи отблизо положението по отношение на 
схемите в рамките на другите отделени от производството преки помощи. 

3.3. Одит на разходите за селско стопанство 

3.3.1. Уравняване на сметки от предходни години (176,0 млн. евро) 
Към 31 юли 2013 г. всички решения за уравняване на сметки, които се очакват в 
рамките на настоящата бюджетна година, вече са приети от Комисията. В 
резултат на тези решения Комисията възстанови, т.е. направи положителни 
корекции в полза на държавите членки, около 7,3 млн. евро. 

Следва да се отбележи, че в своето писмо за внасяне на корекции за 2013 г. 
Комисията предложи корекции в размер на – 56 млн. евро въз основа на 
средната степен на изпълнение от предходните години, тъй като тези корекции 
не са предвидими. В изготвения през ноември нов проектобюджет след 
неуспеха на първата процедура за помирение тази сума беше увеличена на – 
100 млн. евро. Накрая, след процедурата за помирение от 5 декември 2012 г., 
бюджетният орган прие бюджета за 2013 г., в който тази сума последно е 
определена на – 200 млн. евро. 

Комисията смята, че очакваните корекции вследствие на решенията ѝ за 
счетоводно уравняване на сметките и на неспазването на сроковете за 
изплащане на помощите от страна на държавите членки няма да бъдат 
достатъчни да покрият тази по-голяма сума от – 200 млн. евро. Окончателната 
сума на тези корекции ще зависи от очакваните отрицателни корекции в 
резултат на неспазване на сроковете за плащане от страна на държавите членки, 
които ще бъдат представени на Комитета по фондовете през ноември 2013 г. 
Комисията обаче ще трябва да покрие появилите се в резултат отрицателни 
бюджетни кредити чрез прехвърляне на положителни бюджетни кредити от 
други позиции, за да приключи тази бюджетна позиция през 2013 г. 
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4. УСВОЯВАНЕ НА ЦЕЛЕВИТЕ ПРИХОДИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ЕФГЗ 
Таблицата в приложение 1 показва, че към 31 юли 2013 г. са били събрани 
целеви приходи, възлизащи на 624,4 млн. евро. По-специално: 

– приходите от корекции въз основа на решения за уравняване по 
съответствие възлизаха на 413,4 млн. евро, като до края на бюджетната 
година се очакват значителни допълнителни суми въз основа на решение 
№ 42 за специално уравняване по съответствие, прието от Комисията през 
август 2013 г.; 

– приходите от финансови корекции вследствие на нередности възлизаха на 
приблизително 131,6 млн. евро, като също се очакват допълнителни суми 
до края на бюджетната година, и  

– към настоящия момент по-голямата част от приходите от налога в сектора 
на млякото и млечните продукти е събрана и възлиза на приблизително 
79,4 млн. евро. 

Накрая, окончателният размер на пренесените от 2012 г. към 2013 г. целеви 
приходи възлиза на 1 245,6 млн. евро, включително оставащото салдо от 
приблизително 755 млн. евро във временния Фонд за преструктуриране на 
захарната промишленост след извършването на всички дължими плащания по 
линия на Фонда. Тази сума значително надхвърля първоначално 
прогнозираните 905 млн. евро. 

Следователно към 31 юли 2013 г. размерът на наличните целеви приходи за 
финансиране на разходите на ЕФГЗ възлиза на 1 869,9 млн. евро. Към 
настоящия момент Комисията очаква, че размерът на новите целеви приходи, 
които вече са събрани и предстои да бъдат събрани през 2013 г., ще надхвърли 
сумата от 628 млн. евро, прогнозирана първоначално за тези целеви приходи в 
бюджета за 2013 г. 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

Според предварителните данни за усвояването на бюджетни кредити на ЕФГЗ 
за 2013 г. за периода до 31 юли 2013 г. месечните възстановявания в полза на 
държавите членки са надвишили с около 1 022,7 млн. евро профила на 
разходите за бюджетно усвояване, създаден въз основа на показателя.  

Вече са налице целеви приходи, възлизащи на 1 869,9 млн. евро, като се очаква 
през 2013 г. да бъдат събрани и допълнителни суми. Към настоящия момент 
Комисията смята, че целевите приходи, които ще бъдат налични в края на 
годината, ще бъдат достатъчни за финансиране на оперативните фондове за 
организациите на производителите и на схемата за единно плащане, както бе 
първоначално предвидено при съставянето на бюджета за 2013 г., както и 
очакваните нужди по другите бюджетни редове, като например счетоводното 
уравняване на сметки.  



 

 

Utilisat ion

% % EUR mio %
C=B/A D E=D*A F=C-D

05 01 49.1 % 72.7 % 6.5 -23.6 %

4 9 .1 % 72 .7 % 6 .5 - 2 3 .6  %
05 02
05 02 01 72.7 % 79.1 % 0.2 -6.4 %
05 02 02
05 02 03 57.8 % 82.6 % 6.6 -24.8 %
05 02 04 42.1 % 40.0 % 200.1 2.1 %
05 02 05 -78.5 % 65.0 % 0.1 -143.5 %
05 02 06 92.6 % 94.2 % 58.5 -1.6 %
05 02 07 46.4 % 79.4 % 15.9 -33.0 %
05 02 08 111.1 % 66.0 % 403.0 45.1 %
05 02 09 43.2 % 54.1 % 579.9 -10.9 %
05 02 10 67.4 % 80.4 % 49.1 -12.9 %
05 02 11 89.8 % 90.8 % 211.5 -1.0 %
05 02 12 73.4 % 83.7 % 69.7 -10.3 %
05 02 13 89.4 % 77.6 % 5.5 11.8 %
05 02 14
05 02 15 46.1 % 64.2 % 73.2 -18.1 %

6 4 .7 % 6 0 .4  % 1 6 73 .2 4 .4  %
05 03

05 03 01 101.9 % 99.8 % 37 996.7 2.1 %

05 03 02 97.5 % 99.3 % 2 834.6 -1.8 %
05 03 03 21.5 % 65.8 % 0.7 -44.3 %

10 1.6  % 9 9 .8  % 4 0  8 3 2 .0 1.8  %

05 04

05 07 -3.0 % 85.0 % -170.0 -88.0 %
100.7 % 100.0 % 108.3 0.7 %
90.4 % 100.0 % 6.8 -9.6 %

05 08 83.1 % 88.9 % 24.3 -5.8 %

11 01 96.9 % 100.0 % 0.7 -3.1 %
11 02 99.9 % 100.0 % 26.5 -0.1 %
17 01 62.0 % 77.5 % 2.1 -15.5 %

17 04 85.4 % 89.0 % 242.0 -3.5 %

9 9 .6  % 9 7.3  % 4 2  752 .4 2 .3  %

6 7 0 1

6 7 0 2
6 7 0 3

05 02 08 61.1 % 66.0 % 732.8 -4.9 %
05 03 01 99.2 % 99.8 % 39 027.6 -0.6 %

Fruits and vegetables (incl. est imated assigned revenue of 500 M io EUR)(****) 1 111.0
Decoupled direct aids (including est imated assigned revenue of  1033 M io EUR)(**** 39 109.0 38 788.0 -239.6

the Sugar Restructuring Fund)

678.7 -54.1

T ot al R evenue 1 53 3 .0 1 8 6 9 .9

Superlevy from milk producers — Assigned revenue 78.0 79.4
Assigned revenue carried over from 2012 (including the remaining balance of 905.0 1 245.6

Clearance of European Agricultural Guarantee Fund accounts — Assigned revenue 389.0 413.4

European Agricultural Guarantee Fund irregularit ies — Assigned revenue 161.0 131.6

A ssig ned  R evenue account  in t he
bud g et

t aken int o

PLANT HEALTH 170401 to 170407 (excl. 17040102, 17040303 and 170406)
T ot al Exp end it ure ( exclud ing  0 5 0 2  17) 4 3  9 56 .5 4 3  775.1 1 0 2 2 .7

17010401, 17010405, 17010407 and 17010431
(1) (2) FOOD AND FEED SAFETY, ANIM AL HEALTH, ANIM AL WELFARE AND 272.0 232.4 -9.6

(1) (2) ADM INISTRATIVE EXPENDITURE OF 'HEALTH AND CONSUM ER 2.7 1.7 -0.4
PROTECTION' POLICY AREA

(1) (2) Only 11010408 EAGF Non-operat ional technical assistance 0.7 0.7 0.0
(1) (2) FISHERIES M ARKETS (only 11020101 and 11020301) 26.5 26.5 0.0

POLICY STRATEGY AND COORDINATION OF THE AGRICULTURE AND 27.3 22.7 -1.6
 RURAL DEVELOPM ENT POLICY AREA (excl. 050810 to 050812)

(3) 05070107 Conformity clearance of previous years' accounts 108.3 109.1 0.8
Other lines (05070102 and 050702) 6.8 6.1 -0.7

05040302 Plant and animal genet ic resources-Complet ion of earlier measures p.m. 0.0
05070106 Account ing clearance of previous years' accounts -200.0 6.0 176.0

05040114 Rural development f inanced by the EAGGF-Guarantee Sect ion- p.m. -0.9
Programming period 2000-2006

T ot al 0 5 0 3  D irect  aid s 4 0  9 3 1.9 4 1 572 .4 74 0 .4
OTHER EXPENDITURE

Other direct aids 2 854.9 2 784.2 -50.4
Addit ional amounts of aid 1.0 0.2 -0.4

DIRECT AIDS
Decoupled direct aids (est imated 1033 M io EUR credits coming from assigned 
revenue)(*)(****) 38 076.0 38 788.0 791.2

Pigmeat, eggs and poultry, bee-keeping and other animal products 114.0 52.6 -20.6
T ot al 0 5 0 2  Int ervent ions in agr icult ural  market s ( exclud ing  0 5 0 2 2  771.4 1 79 4 .1 12 0 .9

Beef and veal 7.1 6.3 0.8
Sheepmeat and goatmeat p.m. 0.0

Other plant products/measures 233.0 209.2 -2.4
M ilk and milk products 83.2 61.1 -8.6

Products of the wine-growing sector 1 071.6 462.8 -117.1
Promotion 61.0 41.2 -7.9

Text ile plants 20.0 9.3 -6.6
Fruits and vegetables (est imated 500 M io EUR from assigned revenue)(*)(****) 611.0 678.7 275.7

Sugar 0.1 -0.1 -0.1
Olive oil 62.1 57.5 -1.0

Refunds on non-Annex 1 products 8.0 4.6 -2.0
Food programmes 500.1 210.7 10.6

Cereals 0.2 0.1 0.0
Rice p.m. 0.0

T ot al 0 5 0 1 A dminist rat ive exp end it ure f o r  EA GF 8 .9 4 .4 - 2 .1
INTERVENTIONS IN AGRICULTURAL M ARKETS

(1) ADM INISTRATIVE EXPENDITURE FOR EAGF 8.9 4.4 -2.1
05010401

A B G=B-E
Expend it ure

Appropriat ion
s

Budget  (***)

Consumption
from

November to
July

Consumption prof ile
as at July

Gap between
implementat ion and

indicator

EUR mio EUR mio EUR mio

(*) For information only: expenditure against original appropriat ions and est imated assigned 
revenue

(**) Budget  year = 16.10.2012 to 15.10.2013 but direct  expenditure possible unt il 31.12.2013
(***) It  concerns the commitments
(****) Including use of assigned revenues carried over from the previous year

(1) Chapter not exclusively EAGF
(2) Chapter outside t it le 05 but included in EAGF
(3) Used only for cases in which M ember States are beneficiaries

ANNEX I
BUDGET YEAR 2013 (**)

PROVISIONAL CONSUMPTION OF THE EAGF APPROPRIATIONS

Situat io n to  the 31/ 07/ 2013
in EUR million
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