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2) Såfremt det første spørgsmål besvares bekræftende for en af
de nævnte kategorier, er det da muligt ifølge sjette direktivs
artikel 6, stk. 2, og artikel 17, stk. 2 og 6, at opretholde en
national retsforskrift som den i hovedsagen omhandlede, der
er vedtaget inden direktivets ikrafttræden, og hvorefter en
afgiftspligtig person ikke fuldt ud kan fradrage moms, som
er erlagt ved erhvervelsen af visse goder og tjenesteydelser,
fordi der er faktureret et vederlag, inklusiv moms, men kun
indtil beløbet for den moms, der skal erlægges for ydelsen?
3) Såfremt udtrykket »forsyning med mad og drikkevarer«
opfylder betingelsen om, at en kategori af goder og tjenesteydelser skal være tilstrækkelig præcist defineret, er sjette
direktivs artikel 17, stk. 6, da til hinder for at ændre en
gældende bestemmelse om udelukkelse af fradragsretten,
hvilken ændring i princippet må antages at begrænse rækkevidden af udelukkelsen, men det dog ikke kan udelukkes, at
anvendelsesområdet for fradragsbegrænsningen i et konkret
tilfælde i et bestemt år udvides, navnlig på grund af den
ordning med en fast beregning af fradraget, som er indført
ved de ændrede regler?

(1) Rådets andet direktiv 67/228/EØF af 11.4.1967 om harmonisering
af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter — Det fælles
merværdiafgiftssystems struktur og de nærmere regler for dets
anvendelse (EFT 1967, s. 14).
2
( ) Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17.5.1977 om harmonisering
af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter — Det fælles
merværdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag (EFT L 145, s. 1).
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Præjudicielle spørgsmål
1) Tillægger én eller flere af bestemmelserne i artikel 12, 17 og
18 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab
— læst hver for sig eller i sammenhæng — unionsborgeren
en ret til at opholde sig på den medlemsstats område, hvori
unionsborgeren er statsborger, uafhængigt af, om unionsborgeren forudgående har udøvet sin ret til fri bevægelighed
på medlemsstaternes område?
2) Skal artikel 12, 17 og 18 i traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab, sammenholdt med bestemmelserne i
artikel 21, 24 og 34 i chartret om grundlæggende rettigheder (vedtaget på Det Europæiske Råds møde i Nice den
7.12.2000, trykt i dets nuværende affattelse i EUT 2007 C
303), fortolkes således, at den ret til at færdes og opholde
sig frit på medlemsstaternes område uden forskelsbehandling på grundlag af nationalitet, som bestemmelserne
tillægger enhver unionsborger — når unionsborgeren er et
mindreårigt, lille barn, som forsørges af en slægtning i opstigende linje, der er tredjelandsstatsborger — indebærer, at
barnet skal sikres denne opholdsret på den medlemsstats
område, hvori det er bosat og er statsborger — uafhængigt
af, om barnet selv eller via sin værge forudgående har
udøvet sin ret til fri bevægelighed — ved, at opholdsretten
afpasses efter den tilsigtede virkning, der i Fællesskabets
retsinstansers praksis (dom af 19.10.2004, sag C-200/02,
Zhu og Chen, Sml. I, s. 9925) er fundet nødvendig, ved
at tillægge en slægtning i opstigende linje, der er tredjelandsstatsborger, forsørger det nævnte barn og har rådighed over
tilstrækkelige midler samt en sygeforsikring, den afledte
opholdsret, som ville tilkomme selv samme tredjelandsstatsborger, hvis det mindreårige barn, som forsørges af tredjelandsstatsborgeren, havde været en unionsborger, som ikke
har statsborgerskab i den medlemsstat, hvori de ter bosat?
3) Skal artikel 12, 17 og 18 i traktaten om oprettelse af Det
Europæiske Fællesskab, sammenholdt med bestemmelserne i
artikel 21, 24 og 34 i chartret om grundlæggende rettigheder, fortolkes således, at den ret, som tilkommer et
mindreårigt barn, der er statsborger i en medlemsstat, til
at opholde sig på den medlemsstats område, hvori det er
bosat, medfører en fritagelse for kravet om arbejdstilladelse
for en slægtning i opstigende linje, der er tredjelandsstatsborger, forsørger det nævnte, mindreårige barn, og som —
hvis det ikke var for det krav om arbejdstilladelse, som er
foreskrevet i national ret i den medlemsstat, hvori han er
bosat — ved at udøve en lønnet beskæftigelse, hvorved
vedkommende er lovpligtigt underkastet den sociale
sikringsordning i denne stat, opfylder betingelsen om
tilstrækkelige midler og besiddelse af en sygeforsikring,
således at barnets opholdsret stemmer overens med den
tilsigtede virkning, som i Fællesskabets retsinstansers
praksis (dom af 19.10.2004, sag C-200/02, Zhu og Chen,
Sml. I, s. 9925) er tillagt et mindreårigt barn, som er
unionsborger og har statsborgerskab i en anden medlemsstat end den, hvori det er bosat, og som forsørges af en
slægtning i opstigende linje, der er tredjelandsstatsborger?

