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РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА
от 3 април 2014 година
относно идентифициране на технически спецификации в областта на
информационните и комуникационните технологии (ИКТ), допустими за
позоваване в обществените поръчки
(нотифицирано под номер С(2014) 2120)
(2014/188/ЕС)
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,
като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета
от 25 октомври 2012 г. относно европейската стандартизация, за изменение на
директиви 89/686/ЕИО и 93/15/ЕИО на Съвета и на директиви 94/9/ЕО, 94/25/ЕО,
95/16/ЕО, 97/23/ЕО, 98/34/ЕО, 2004/22/ЕО, 2007/23/ЕО, 2009/23/ЕО и 2009/105/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Решение 87/95/ЕИО на Съвета и на
Решение № 1673/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (1), и по-специално
член 13, параграф 1 от него,
след консултация с Европейската многостранна платформа по въпросите на
стандартизацията в областта на информационните и комуникационните технологии
(ИКТ),
като има предвид, че:
(1)Стандартизацията играе важна роля в подкрепа на стратегията „Европа 2020“, както
е посочено в съобщението на Комисията, озаглавено „Европа 2020: Стратегия за
интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“ (2). В няколко водещи инициативи на
стратегията „Европа 2020“ се подчертава значението на доброволната
стандартизация в рамките на пазари на продукти или услуги, за да се гарантира
съгласуваност и оперативна съвместимост между продуктите и услугите, да се
насърчи технологичното развитие и да се окаже подкрепа на иновациите.
(2)В цифровото общество стандартизационните документи стават жизнено
необходими, за да се осигури оперативната съвместимост между устройствата,
приложенията, хранилищата на данни, услугите и мрежите. В съобщението на
Комисията „Стратегическа визия за европейските стандарти: към по-голям и ускорен
устойчив растеж на европейската икономика до 2020 г.“ (3) се признава
специфичният характер на стандартизацията на ИКТ, при която различните ИКТ
решения, приложения и услуги често са разработвани от световни форуми и
консорциуми в областта на ИКТ, които са се наложили като водещи организации за
разработване на ИКТ стандарти.
(3)Регламент (ЕС) № 1025/2012 има за цел модернизиране и усъвършенстване на
европейската рамка за стандартизация. С него се създава система, по която
Комисията може да реши да идентифицира най-важните и най-общоприети

технически спецификации в областта на ИКТ, издадени от организации, които не са
европейски, международни или национални организации по стандартизация.
Възможността за използване на пълния обхват от технически спецификации в
областта на ИКТ при обществени поръчки за хардуер, софтуер и услуги в областта
на информационните технологии ще даде възможност за оперативна съвместимост,
ще допринесе да се избегне блокиране на публичните администрации и ще насърчи
конкуренцията в предлагането на оперативно съвместими ИКТ решения.
(4)Техническите спецификации в областта на ИКТ, които могат да бъдат допустими за
позоваване в обществените поръчки, трябва да отговарят на изискванията, посочени
в приложение II към Регламент (ЕС) № 1025/2012. Спазването на тези изисквания
дава гаранция на публичните органи, че техническите спецификации в областта на
ИКТ са установени в съответствие с принципите на откритост, справедливост,
обективност и недискриминация, които са признати от Световната търговска
организация (СТО) в областта на стандартизацията.
(5)Решението за идентифициране на ИКТ спецификации следва да бъде взето след
консултация с Европейската многостранна платформа по въпросите на
стандартизацията в областта на ИКТ, създадена с Решение 2011/C 349/04 на
Комисията (4), допълнено от други форми на консултация с експерти от отрасъла.
(6)На 17 октомври 2013 г. Европейската многостранна платформа по въпросите на
стандартизацията в областта на ИКТ извърши оценка на първоначален набор от шест
технически спецификации в областта на ИКТ: „Интернет протокол версия 6“
(„IPv6“), „лек протокол за достъп до справочници версия 3“ („LDAPv3“),
„разширения за сигурност на системата от имена на домейни“ („DNSSEC“),
„електронен подпис за идентифициране на свързана с домейн електронна поща“
(„DKIM“), спецификация за интернационализация ECMAScript-402 („ECMA-402“) и
„разширяем маркиращ език, версия 1.0“ („W3C XML“). Платформата даде
положително становище относно идентифицирането на тези спецификации.
Впоследствие шестте технически спецификации бяха подложени на широка
обществена консултация, която потвърди становището на платформата.
(7)Спецификацията „IPv6“, издадена от Работната група за интернет инженеринг (IETF)
включва набор от технически спецификации, които да се прилагат към широка гама
от оборудване и услуги чрез различни набори от „заявления за обсъждане“ (RFC). В
зависимост от контекста и прилагането, възложителите на обществени поръчки ще
трябва да избират онези RFC, които са необходими за всеки продукт или услуга, така
че да не се възпрепятства оперативната съвместимост. „IPv6“ разширява броя на
наличните IP адреси, като по този начин дава възможност за успешно
взаимодействие между по-голям брой операционни системи, уеб сървъри, търсачки
и мултимедийни сайтове. „IPv6“ се основава на модерни технологични разработки и
способства за продължаващия растеж на интернет, като дава възможност за нови
интернет сценарии като „Интернет на нещата“.
(8)„LDAPv3“ представлява интернет протокол, издаден от Работната група за интернет
инженеринг (IETF), за достъп до разпределени справочни услуги, които действат в
съответствие с моделите за данни и услуги на X.500. Спецификацията за „LDAPv3“
се съдържа в поредица от RFC като стъпки за одобряване на стандарти от IETF,
подробно е определена в RFC 4510–до-4519 и е в състояние да осигури висока
степен на наличност с репликация на LDAP сървъри. Повечето значими налични в
търговската мрежа продукти за справочни услуги поддържат „LDAPv3“. Това е
стабилна технология, която има потенциал да повиши оперативната съвместимост и

представлява de facto стандарт за удостоверяване на правото на достъп, разрешаване
на достъпа и справочници с потребители/адреси за ИКТ системи, които могат да
осигурят подобряване на достъпността и непрекъснатостта, особено за публични
услуги, които трябва да бъдат предоставени от публичната администрация.
(9)„DNSSEC“ е издаден от Работната група за интернет инженеринг (IETF) и
представлява разширение за сигурност на Системата за имена на домейни (DNS),
което осигурява установяване на произхода на данните и защита на ненарушимостта
на данните на самата система за имена на домейни (DNS). „DNSSEC“
идентифицирането включва набора от документи, образуващи ядрото на
разширенията за сигурност на DNS, които са необходими за подпомагане на
обществените поръчки на пакета „DNSSEC“. С „DNSSEC“ DNS е по-пригодна за
обмен на параметри на изискващи сигурност услуги, свързани с имена на домейни.
Това повишава доверието в DNS (жизнено важна и основна интернет услуга) като
цяло и по този начин дава възможност тя да се използва като инфраструктура за
съхранение, разпространение и проверка на свързани с приложения сертификати.
(10)„DKIM“ е техническа спецификация в областта на ИКТ, разработена от Работната
група за интернет инженеринг (IETF), която позволява на лице, служба или
организация, която е собственик на подписващия домейн, да поеме известна
отговорност за дадено съобщение чрез свързване на домейна със съобщението.
DKIM разделя въпроса за самоличността на подписващия съобщението от тази на
предполагаемия автор на съобщението. Твърдението за поемане на отговорност се
валидира чрез електронен подпис и чрез пряко изискване към домейна на
подписващия за предоставяне на съответния публичен ключ. „DKIM“ се прилага в
няколко пазарни сектора, т.е. финансовия и банковия сектор, от доставчици на
услуги за електронна поща, социалните мрежи или доставчиците на услуги за
електронна търговия по интернет. Ако се използва от публичните органи, „DKIM“
ще създаде основно равнище на доверие в произхода на съобщенията, така че да се
подобри оперативната съвместимост между изпращащата и приемащата
организации.
(11)„ECMA-402“, разработен от Ecma International, е общ многофункционален език за
програмиране, описан от няколко спецификации, които са приспособени към
езиковите и културните конвенции, използвани от различни човешки езици и в
различни държави. ECMAScript е широко използван език за програмиране в
интернет, а също и в Европа. Използването му е много широко и обхваща
клиентски технологии за уеб приложения, като уеб браузърите, или сървърни
технологии за уеб приложения, като електронно банкиране, сървъри за електронна
поща или дори компютърни игри, и той също така е важен език за програмиране,
използван за Световната уеб мрежа. Интернационализацията, предлагана от ECMA402, е особено подходящо подобрение на ECMAScript за многоезичната европейска
среда. Спецификациите и стандартите за ECMAScript действително допринасят за
подобряването на оперативната съвместимост и са много широко включени в
националните списъци на стандарти за оперативна съвместимост и спецификации
за целите на обществени поръчки.
(12)„W3C XML“, издаден от Консорциума на световната уеб мрежа (W3C),
представлява пакет от свързани спецификации в областта на структурирането на
данни, които способстват за широко мащабируемия обмен на информация и
изчислителни ресурси. XML версия 1.0 е един от най-широко използваните
понастоящем формати за обмен на структурирана информация и много други
формати за данни са изградени върху разширения на XML. Неговото широко

използване за предаване на информация както между хора, така и между компютри,
го прави неразделна част от повечето от възможностите за използване на интернет.
Възложителите ще трябва да изберат спецификациите, които отговарят на
условията, довели до необходимостта от обществената поръчка. Широкото
навлизане на XML в световните хранилища за данни и мрежи ще гарантира, че за
десетилетия напред той ще бъде ключов формат за постигането на глобална
оперативна съвместимост между свързаните с ИКТ приложения, услуги и
продукти,
ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:
Член 1
Техническите спецификации в областта на ИКТ, допустими за позоваване в
обществените поръчки, се определят в приложението.
Член 2
Настоящото решение влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в
Официален вестник на Европейския съюз.
Съставено в Брюксел на 3 април 2014 година.
За Комисията
Председател
José Manuel BARROSO
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(2) COM(2010) 2020 окончателен от 3 март 2010 г.
(3) COM(2011) 311 окончателен от 1 юни 2011 г.
(4) Решение 2011/C 349/04 на Комисията от 28 ноември 2011 г. за създаване на Европейска многостранна
платформа по въпросите на стандартизацията в областта на ИКТ (ОВ C 349, 30.11.2011 г., стр. 4).

ПРИЛОЖЕНИЕ
Таблица 1
Работна група за интернет инженеринг (IETF) (1)
№

Заглавие на техническата спецификация в областта на ИКТ

1

Интернет протокол версия 6 („IPv6“)

2

Лек протокол за достъп до справочници версия 3 („LDAPv3“)

3

Разширения за сигурност на системата от имена на домейни („DNSSEC“)

4

Електронен подпис за идентифициране на свързана с домейн електронна поща („DKIM“)

Таблица 2
Ecma International (2)

№
1

Заглавие на техническата спецификация в областта на ИКТ
Спецификация за интернационализация ECMAScript-402 („ECMA-402“)

Таблица 3
Консорциум на световната уеб мрежа (W3C) (3)
№
1

Заглавие на техническата спецификация в областта на ИКТ
Разширяем маркиращ език, версия 1.0 („W3C XML“)

(1) IETF c/o Internet Society, 1775 Wiehle Avenue, Suite 201, Reston, VA USA (http://www.ietf.org/).
(2) Ecma International, Rue du Rhône 14, CH-1204 Geneva, tel. +41 228496000, fax +41 22849 6001
(http://www.ecma-international.org/).
(3) W3C, 2004 route de Lucioles, Sophia-Antipolis, Biot 06410, tel. +33 492385076, fax +33 492387822
(http://www.w3.org/).

