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SAMMANFATTNING — MÅL T-80/00

1. Skyldigheten att motivera ett individuellt b e s l u t , som f ö r e s k r i v s i
artikel 253 EG, har till syfte att ge
den som berörs av ett sådant beslut
tillräckliga upplysningar för att kunna
bedöma om beslutet är välgrundat eller
om det eventuellt är behäftat med ett
fel som gör att dess giltighet kan ifrågasättas och att göra det möjligt för
gemenskapsdomstolarna att pröva
beslutets lagenlighet. Omfattningen av
denna skyldighet beror på den aktuella
rättsaktens beskaffenhet och det sammanhang i vilket den antagits.

Vad gäller ett beslut som innebär en
nedsättning av ett tidigare beviljat stöd
från Europeiska socialfonden, skall,
med hänsyn bland annat till de allvarliga konsekvenser som ett sådant
beslut innebär för stödmottagaren, de
skäl klart framgå som motiverar att det
tidigare godkända stödbeloppet sätts
ned, eller för det fall kommissionen
helt enkelt bekräftar ett förslag från en
medlemsstat att nedsätta detta stöd, en
tydlig hänvisning göras till ett beslut av
den berörda medlemsstatens behöriga
myndigheter av vilket skälen för en
sådan nedsättning klart framgår.

(se punkterna 35—38)
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2. Kommissionen kan när den tillämpar
artikel 6.1 i förordning nr 2950/83 om
tillämpning av beslut 83/516 om Europeiska socialfondens uppgifter — i vilken det anges att kommissionen, när
Europeiska socialfondens stöd inte har
använts i enlighet med de villkor som
angetts i beslutet om godkännande,
kan innehålla, nedsätta eller dra in
detta stöd — bli tvungen att göra en
komplex bedömning av sakomständigheter och bokföring. Vid en sådan
bedömning bör kommissionen således
ges ett stort utrymme för skönsmässig
bedömning. Förstainstansrätten skall
således, när den prövar huruvida kommissionen har utövat sin befogenhet på
ett lagenligt sätt, inskränka sin prövning till att pröva om kommissionen
har gjort sig skyldig till en uppenbart
felaktig bedömning av sakomständigheterna i fråga.

(se punkt 51)

