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3) Deve o referido acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia ser interpretado no sentido de que, no que respeita aos
juros e outros encargos, diversamente do capital, também responde à questão de saber se a legislação de um Estado-Membro que estabelece o direito dos consumidores, no contrato de crédito ao consumo, à indicação do montante,
número e prazos de pagamento dos juros e outros encargos, vai para além do previsto na Diretiva 2008/48? Caso o
acórdão diga igualmente respeito aos juros e outros encargos, disposições legislativas relativas às modalidades do
reembolso dos juros e outros encargos sob uma forma distinta de um quadro de amortização, vão para além do previsto
na Diretiva 2008/48, concretamente no seu artigo 10.o, n.o 2, alínea j)?
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Acórdão de 9 de novembro de 2016, Home Credit Slovakia (EU:C:2016:842).
JO 2008, L 133, p. 66.
Diretiva 87/102/CEE do Conselho, de 22 de dezembro de 1986, relativa à aproximação das disposições legislativas, regulamentares e
administrativas dos Estados-Membros relativas ao crédito ao consumo (JO 1987, L 42, p. 48).
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Questões prejudiciais
Deve o artigo 11.o, n.o 1, do Regulamento (UE) 2016/399 (1) do Parlamento Europeu e do Conselho, de [9] de março de
2016, que estabelece o código da União relativo ao regime de passagem de pessoas nas fronteiras (Código das Fronteiras
Schengen), ser interpretado no sentido de que um nacional de um país terceiro que já entrou no espaço Schengen, por
exemplo através de um aeroporto internacional, sai desse espaço, na aceção do Código das Fronteiras Schengen, a partir do
momento em que, na qualidade de marítimo, entra ao serviço a bordo de um navio atracado num porto marítimo que
constitua uma fronteira externa, independentemente da questão de saber se e quando ele deixará esse porto marítimo no
referido navio? Ou, para se poder falar de uma saída, deve haver primeiro a certeza de que o marítimo deixará o porto
marítimo no navio em causa e, em caso afirmativo, existe um prazo máximo dentro do qual o navio deve sair do porto e,
nesse caso, em que momento deverá ser aposto o carimbo de saída? Ou há outro momento que, mesmo em condições
diferentes, deva ser considerado o momento de «saída»?
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Regulamento (UE) 2016/399 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de março de 2016, que estabelece o código da União
relativo ao regime de passagem de pessoas nas fronteiras (Código das Fronteiras Schengen) (JO 2016, L 77, p. 1).
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