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РЕШЕНИЕ (ЕС) 2015/1302 НА КОМИСИЯТА
от 28 юли 2015 година
за идентифициране на профили на „Integrating the Healthcare Enterprise“ за целите на
позоваване в обществените поръчки
(текст от значение за ЕИП)
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 информа
ционните и комуникационните технологии (ИКТ) и с експерти от сектора,
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 пазарите на продукти или услуги, за да се гарантират съгласуваност и оперативна съвместимост между
продуктите и услугите, да се насърчи технологичното развитие и да се окаже подкрепа на иновациите.

(2)

Завършването на цифровия единен пазар е ключов приоритет за Европейския съюз, както беше подчертано в
Годишната стратегия за растеж за 2015 г. (3) Комисията стартира стратегията за цифровия единен пазар (4), в която
се подчертава ролята на стандартизацията и оперативната съвместимост при създаването на европейската цифрова
икономика с дългосрочен потенциал за растеж.

(3)

В цифровото общество стандартизационните документи се превръщат в задължителна предпоставка за осигуряване
на оперативната съвместимост между устройствата, приложенията, хранилищата на данни, услугите и мрежите. В
съобщението на Комисията, озаглавено „Стратегическа визия за европейските стандарти: към по-голям и ускорен
устойчив растеж на европейската икономика до 2020 г.“ (5), се признава специфичният характер на стандарти
зацията 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.

(4)

Регламент (ЕС) № 1025/2012 има за цел модернизиране и усъвършенстване на европейската рамка за стандар
тизация. С него се създава система, посредством която Комисията може да реши да идентифицира онези
технически спецификации в областта на ИКТ, които са в най-висока степен относими и общоприети и са издадени
от организации, които не са европейски, международни или национални организации по стандартизация.
Възможността да се използва пълният набор от технически спецификации в областта на ИКТ при възлагането на
обществени поръчки за хардуер, софтуер и услуги в областта на информационните технологии ще позволи да се
осигури оперативната съвместимост, да се избегне монополизирането на обществените поръчки, възлагани от
публичните администрации, от ограничен брой фирми изпълнители и ще насърчи конкуренцията в предлагането
на оперативно съвместими решения в сферата на ИКТ.

(5)

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 в областта на стандартизацията.

(1)
(2)
(3)
(4)

ОВ L 316, 14.11.2012 г., стр. 12.
COM(2010) 2020 окончателен от 3 март 2010 г.
COM(2014) 902.
Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите
„Стратегия за цифров единен пазар за Европа“ СОМ(2015) 192 final от 6 май 2015 г.
(5) COM(2011) 311 окончателен от 1 юни 2011 г.
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(6)

Решението за идентифициране на спецификация в областта на ИКТ трябва 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 (1), допълнена от други форми на консултация с експерти от сектора.

(7)

На 2 октомври 2014 г. Европейската многостранна платформа по въпросите на стандартизацията в областта на
ИКТ извърши оценка на 27 профила на „Integrating the Healthcare Enterprise“ (IHE) с оглед на изискванията,
посочени в приложение II към Регламент (ЕС) № 1025/2012, и даде положително становище относно идентифици
рането им за целите на позоваване в обществените поръчки. Оценката на 27-те IHE профила впоследствие беше
представена за консултация на мрежата за електронно здравеопазване, създадена с член 14 от Директива
2011/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (2), която потвърди положителното становище по отношение
на тяхната идентификация.

(8)

IHE разработва технически спецификации за ИКТ в областта на информационни технологии в здравеопазването.
27-те IHE профила са подробни спецификации, разработени за период от 15 години в рамките на комитетите на
IHE, които оптимизират подбора на утвърдили се стандарти, описващи различните равнища на оперативна
съвместимост (т.е. комуникация чрез протоколи, технически, семантични, синтактични равнища и равнища на
приложения) с цел намиране на решения за оперативна съвместимост за обмен или споделяне на медицински
данни.

(9)

27-те IHE профила имат потенциала да увеличат оперативната съвместимост на електронните здравни услуги и
приложения в интерес на пациентите и медицинската общност. Поради това 27-те IHE профила следва да бъдат
обозначени като технически спецификации в областта на ИКТ, допустими за позоваване в обществените поръчки,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1
Профилите на „Integrating the Healthcare Enterprise“, изброени в приложението, са допустими за позоваване в
обществените поръчки.
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 28 юли 2015 година.
За Комисията
Председател
Jean-Claude JUNCKER

(1) 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).
(2) Директива 2011/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за упражняване на правата на пациентите при
трансгранично здравно обслужване (ОВ L 88, 4.4.2011 г., стр. 45).
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ПРИЛОЖЕНИЕ

СПИСЪК НА ПРОФИЛИТЕ НА „INTEGRATING THE HEALTHCARE ENTERPRISE“, ДОПУСТИМИ ЗА
ПОЗОВАВАНЕ В ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

1. IHE XCPD: Cross-Community Patient Discovery;
2. IHE XCA: Cross-Community Access;
3. IHE XCF: Cross-Community Fetch;
4. IHE XDR: Cross-Enterprise Document Reliable Interchange;
5. IHE CT: Consistent Time;
6. IHE ATNA: Audit Trail and Node Authentication;
7. IHE BPPC: Basic Patient Privacy Consents;
8. IHE XUA: Cross-Enterprise User Assertion;
9. IHE PRE: Pharmacy Prescription;
10. IHE DIS: Pharmacy Dispense;
11. IHE XPHR: Exchange of Personal Health Record Content;
12. IHE XD-MS: Cross-Enterprise Sharing of Medical Summaries Integration Profile;
13. IHE XD-SD: Cross-Enterprise Sharing of Scanned Documents;
14. IHE PIX: Patient Identifier Cross-Referencing;
15. IHE PDQ: Patient Demographics Query;
16. IHE XDS.b: Cross-Enterprise Document Sharing;
17. IHE XDS-I.b: Cross-Enterprise Document Sharing for Imaging;
18. IHE XD-LAB: Laboratory Reports;
19. IHE XDM: Cross-Enterprise Document Media Interchange;
20. IHE SVS: Sharing Value Sets;
21. IHE SWF: Radiology Scheduled Workflow;
22. IHE SWF.b: Radiology Scheduled Workflow;
23. IHE PIR: Patient Information Reconciliation;
24. IHE PAM: Patient Administration Management;
25. IHE LTW: Laboratory Testing Workflow;
26. IHE LCSD: Laboratory Code Sets Distribution;
27. IHE LWA: Laboratory Analytical Workflow.
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