Zaak T-81/00

Associação Comercial de Aveiro
tegen
Commissie van de Europese Gemeenschappen
„Sociale politiek — Europees Sociaal Fonds — Beroep tot nietigverklaring —
Vermindering van financiële bijstand — Motivering —
Kennelijk onjuiste beoordeling"

Arrest van het Gerecht (Vijfde kamer) van 14 mei 2002

11-2511

Samenvatting van het arrest

1. Handelingen van de instellingen — Motivering — Verplichting — Omvang —
Beschikking van Commissie waarbij op voorstel van lidstaat bijstand van Europees
Sociaal Fonds voor beroepsopleidingsactie wordt verminderd
(Art. 253 EG)
2. Sociale politiek — Europees Sociaal Fonds — Bijstand in financiering van beroepsopleidingsacties — Beschikking van Commissie krachtens artikel 6, lid 1, van
verordening nr. 2950/83 — Beoordeling van complexe feitelijke en boekhoudkundige
situaties — Rechterlijke toetsing — Grenzen
(Verordening nr. 2950/83 van de Raad, art. 6, lid 1)
II - 2509

SAMENVATTING — ZAAK T-81/00

1.

De in artikel 2 5 3 EG neergelegde
verplichting tot motivering van een
individuele beschikking heeft tot doel,
de betrokkene voldoende gegevens te
verschaffen om na te gaan of de
beschikking gegrond is dan wel een
gebrek vertoont op grond waarvan de
wettigheid ervan kan worden betwist,
en de gemeenschapsrechter in staat te
stellen de wettigheid van de beschikking te onderzoeken. De omvang van
deze motiveringsplicht is afhankelijk
van de aard van de betrokken handeling en van de omstandigheden waaronder deze is vastgesteld.

Een beschikking houdende vermindering van aanvankelijk toegekende bijstand van het Europees Sociaal Fonds,
die met name voor de begunstigde van
de bijstand ernstige consequenties
heeft, moet ofwel zelf duidelijk de
gronden voor de vermindering van de
bijstand ten opzichte van het aanvankelijk toegekende bedrag aangeven, of,
ingeval de Commissie het voorstel van
een lidstaat om deze bijstand te verminderen eenvoudig bevestigt, duidelijk verwijzen naar een besluit van de
bevoegde autoriteiten van de betrokken
lidstaat waarin deze duidelijk de redenen voor een dergelijke vermindering
uiteenzetten.

(cf. punten 34-37)
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2.

De toepassing van artikel 6, lid 1, van
verordening nr. 2950/83 houdende
toepassing van besluit 83/516 betreffende de taken van het Europees Sociaal Fonds, op grond waarvan de Commissie een bijstand van het Europees
Sociaal Fonds kan verminderen,
opschorten of doen vervallen wanneer
deze niet wordt gebruikt overeenkomstig de voorwaarden van het goedkeuringsbesluit, kan inhouden dat de Commissie complexe feitelijke en boekhoudkundige situaties moet beoordelen. Bij die beoordeling moet de
Commissie dus over een ruime beoordelingsbevoegdheid beschikken. In het
kader van het onderzoek van de wettigheid van de uitoefening van die
bevoegdheid moet de controle van de
g e m e e n s c h a p s r e c h t e r zich d a a r o m
beperken tot de vraag, of de Commissie
de betrokken gegevens niet kennelijk
onjuist heeft beoordeeld.

(cf. punt 50)

