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1 Str 8 Jako podstawowa bariera rozwoju AMI przedstawione jest 
"brak uregulowań w zakresie dostepu do danych". 

Z punktu widzenia obserwacji rynku wydaje się że owszem 
jest to jedna z barier, ale ważniejsze są braki pelnych 
informacji odnośnie sposobu realizacji zwrotu z inwestycji AMI 
dla OSD E oraz braki dotyczące jednakowych standardów 
tchnologicznych i funkcjonalnych dotyczących 
poszczególnych rozwiązań systemu AMI tak aby umożliwić 
ich uniwersalność niezalezenie od producenta.

1 Str 9 Jako jeden z kilku celów silnie popierających wdrożenie AMI i 
w konsekwencji NOPa zaznaczono  "wagę uwarunkowań 
krajowych (w szczególności aspekt techniczny -  potrzeba 
przeciwdziałania zażegnania blackoutem)"

Należy zauważyć iż prawdopdobnie cel ten nie zostanie 
zrealizowany w tak istotnej części jak prezentowany w 
opracowaniach poprzez dopomiarowanie AMI dla taryf C1X i 
G. Biorąc pod uwagę iż zgodnie z pozostałymi częściami 
opracowania dot . NOP i AMI większość odbiorców na 
taryfach SN, WN i C2X którzy łącznie zużywają powyżej 50% 
energi jest opomiarowana wydawałoby sie że łatwiej osiągnąć 
cel poprzez odpowiednie zastosowanie bodźców w stotunku 
do tej grupy.

Obecnie realizację inwestycji w HAN w celu wdrożenia 
rozwiązań DSR/DSM na poziomie odbiorców taryfy G wydaje 
się nie realna z punktu widzenia opłacalności ekonomicznej 
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3 Analiza wskazująca jako preferowane powstania NOP w 
wariancie IIC jest w naszym odczuciu niejasna i nie musi 
wskazywać najlepszego rozwiązania z punktu widzenia 
realizacji celów stanowiska ws NOP.

W załączonym do stanowiska dokumencie "Zestawienie tabel 
wrazliwości" podane są jedynie końcowe wyniki oceny dla 
dość lakonicznie zdefiniowanych Cech. W naszym odczuciu 
wartości przypisane do Cech nie są poprawne. Jednakże ze 
względu na brak definicji przedziałów wg których była 
przyznawana punktacja nie można dokonać pełnej oceny 
poprawności załącznika. Dokładna definicja przedziałów 
przypisanych do każdej cechy w zależności od 
WL/LW/ToK jest kluczowa dla końcowej tezy stanowiska 
ws NOP

Przykładowo dla WL "Bezpieczeństwo danych pomiarowych" 
cechę oceniono jako 2 dla wariantu I i jako 4 dla wariantu IIc. 
Nie znając pełnej definicji wydaje się to błędną oceną 
ponieważ dodatkowo dla i tak już istniejącej dla wariantu I 
komunikacji pomiędzy OSD, a Sprzedawcą w wariancie IIc 
dochodzi strona trzecia (NOP) stanowiąca potencjalne 
dodatkowe źródło komunikacji i wycieku danych - czyli zagroże

Inny przykład dla LW "Ograniczenie ryzyka wielokrotnych intefe

W związku z tym przed ostatecznym przyjęciem stanowiska pro


