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Svar på Europaudvalgets spørgsmål nr. 72 (Alm. del) af 15. 

december 2021 stillet efter ønske fra Søren Søndergaard (EL) 

Spørgsmål 

Ministeren bedes redegøre for, hvor stor en andel dagbøderne på 1 mio. euro, ud-

stedt til Polen af EU-Domstolen den 27. oktober 2021, jf. C-204/21 R, udgør af 

den gennemsnitlige årlige udbetaling af midler fra EU-budgettet til Polen i den se-

neste budgetperiode fra 2014 til 2020? 

Svar 

EU-Domstolen pålagde d. 27. oktober 2021 Polen at betale tvangsbøder på 1 mio. 

euro om dagen i sagen C-204/21 R. Polen skal betale disse indtil det tidspunkt, 

hvor Polen overholder de forpligtelser, der følger af Domstolens kendelse af 14. 

juli 2021 eller, hvis den undlader at gøre det, indtil datoen for afsigelsen af den en-

delige dom i sagen. Dvs. at Polen pr. 7. januar har skullet betale 72 dagsbøder, 

svarende til 72 mio. euro, jf. tabel nedenfor. 

Baseret på Kommissionens årlige regnskabstal for EU’s budget har Polen i gen-

nemsnit modtaget ca. 16,1 mia. euro (2021-priser) årligt i MFF-perioden 2014-

2020, jf. tabel 1.  

Opgøres det foreløbige pålagte beløb til dagsbøder frem til den 7. januar 2022 ud-

gør disse ca. 0,45 pct. af den gennemsnitlige årlige udbetaling af EU-midler til Po-

len i perioden 2014-2020. Det bemærkes, at denne andel i sagens natur vil forøges 

for hver dag, såfremt Polen ikke overholder sine forpligtelser. 

Med venlig hilsen 

Tabel 1 

Udbetalinger til Polen i perioden 2014-2020 

Mia. euro (2021-
priser) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Årligt gen-
nemsnit 

Dagsbøder 
pr. d. 7. ja-

nuar 
Andel 

Samlede midler 
til Polen 

20,0 15,0 11,7 12,9 17,4 17,0 18,5 16,1 0,07 0,45 pct. 

 

 
Anm.: Årets priser opregnes ved brug af en 2 pct. deflator. 

Kilde: Kommissionens financial reports for 2014-2020. 
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