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Artikkel 1 

 

Virkeområde 

 

 Dette Vedlegget gjelder Partenes tiltak vedrørende anerkjennelse foretatt av en 

Part av oppnådd utdannelse eller erfaring, eller av krav som er oppfylt i en annen Part 

av fysiske personer fra enhver Part, eller av lisenser eller sertifiseringer gitt av en annen 

Part til fysiske personer fra enhver Part. 

 

 

Artikkel 2 

 

Prosedyrer for anerkjennelse 

 

 Parter som stiller krav om autorisasjon, lisensiering eller sertifisering av 

tjenestetilbydere skal ha prosedyrer som sikrer: 

 

(a) en tjenestetilbyder adgang til å anmode om anerkjennelse av egen 

oppnådd utdannelse og erfaring, oppfylte krav eller egne lisenser og 

sertifiseringer gitt i en annen Parts territorium; og 

 

(b) underretning om manglene til tjenestetilbyderen som anmoder om 

anerkjennelse, dersom Parten finner at det er mangler ved oppnådd 

utdannelse eller erfaring, oppfylte krav eller lisenser eller sertifiseringer 

gitt i en annen Parts territorium. I slike tilfeller skal Parten bestrebe seg 

på å tilby minst én måte å oppnå ekvivalens på etter egne prosedyrer.
1
 

 

 

Artikkel 3 

 

Tilgang til informasjon 

 

1. Hver Part skal opprette eller utpeke et informasjonspunkt som på anmodning fra 

en tjenestetilbyder fra en annen Part tilbyr informasjon om prosedyrer som er 

tilgjengelige for tjenestetilbydere for søknad om anerkjennlse etter Artikkel 2. 

 

                                                 
1 
 Slike måter å oppnå ekvivalens på kan omfatte, men er ikke begrenset til, tilleggserfaring under 

ledelse av en profesjonsutøver som er kvalifisert eller lisensiert i Partens territorium, akademisk 

tilleggsutdannelse eller eksamener på spesialiserte områder eller språkprøver. 
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2. Hver Part skal underrette de andre Partene om dette informasjonspunktets 

kontaktdetaljer. 

 

3. På anmodning fra en annen Part, skal en Part avholde konsultasjoner 

vedrørende nasjonale prosedyrer henvist til i Artikkel 2 og gi enhver relevant 

informasjon. 

 

 

Artikkel 4 

 

Anerkjennelse av kvalifikasjoner 

 

 Hver Part skal oppmuntre kompetente myndigheter og 

profesjonsorganisasjonene i sitt territorium til å anerkjenne kvalifikasjoner fra de andre 

Partene, blant annet basert på ekvivalensprinsipper, med sikte på hel eller delvis 

oppfyllelse av relevante standarder eller kriterier for autorisasjon, lisensiering eller 

sertifisering av tjenestetilbydere, særlig innen profesjonstjenester. 

 

_______________ 


