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5. Posibila prevedere a repartizării nelimitate a riscurilor între băncile centrale naționale ale Eurosistemului, în caz de
neplată a obligațiunilor administrațiilor centrale și ale altor emitenți care le sunt asimilați, prevăzută în cadrul deciziei
menționate în prima întrebare preliminară, încalcă articolul 123 și articolul 125 din Tratatul privind funcționarea
Uniunii Europene, precum și articolul 4 alineatul (2) din Tratatul privind Uniunea Europeană, dacă astfel poate deveni
necesară o recapitalizare a băncilor centrale naționale din fonduri bugetare?
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Întrebările preliminare
1) Articolul 6 alineatul (1) din Directiva privind clauzele abuzive (1) trebuie interpretat – ținând seama și de reglementarea
națională care impune o reprezentare în justiție – în sensul că trebuie să se examineze individual fiecare dintre clauzele
contractuale din perspectiva posibilității de a fi considerată abuzivă, indiferent dacă o examinare a ansamblului
prevederilor contractului este într-adevăr necesară pentru a se pronunța asupra pretenției formulate în acțiune?
2) În caz negativ, spre deosebire de ceea ce se propune în întrebarea 1, articolul 6 alineatul (1) din Directiva privind clauzele
abuzive trebuie interpretat în sensul că, pentru a concluziona în sensul caracterului abuziv al clauzei aflate la baza
pretenției, trebuie să se examineze toate celelalte prevederi ale contractului?
3) Dacă răspunsul la întrebarea 2 este afirmativ, aceasta poate însemna că, pentru a putea stabili caracterul abuziv al clauzei
în discuție, este necesară examinarea întregului contract, mai exact caracterul abuziv al fiecăruia dintre elementele
contractului nu trebuie examinat în mod autonom, independent de clauza atacată în cadrul acțiunii?
(1)

Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii (JO L 95, p.
29, Ediție specială, 15/vol. 2, p. 273).
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