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Europejskie systemy weryfikacji 
i dopuszczania na rynek 
inteligentnych liczników

Liczniki inteligentne różnią się znacząco od tradycyjnych. Nie są już tylko 
urządzeniami elektromechanicznymi służącymi do pomiaru zużycia energii. 
System weryfikacji i dopuszczania na rynek EU tradycyjnych liczników stał 
się niewystarczający do oceny elektronicznych liczników – Smart Meters 
(SM). 

Upraszczając, można powiedzieć, że do tej pory producent wprowadzający 
na rynek europejski nowy typ licznika musiał spełnić wymagania określone 
w Dyrektywie urządzeń pomiarowych – MID (2014/32/EU). Prototypy 
liczników są badane pod kątem zgodności z MID przez niezależne 
akredytowane laboratoria, a zgodność z wymaganiami MID potwierdzana 
jest deklaracją zgodności - litera M i dwie ostatnie cyfry roku w prostokątnej 
ramce. Typ licznika posiadający aktualną deklarację zgodności MID może 
być stosowany do rozliczeń w UE. 

Drugim elementem dopuszczenia na rynek europejski jest obowiązkowy 
znak bezpieczeństwa „CE”. Producent urządzenia musi dopilnować, by jego 
produkt spełniał warunki upoważniające go do oznaczenia znakiem CE.
Liczniki i urządzenia smart to nowa klasa urządzeń, dla których spełnienie 
tych dwóch wymagań już nie wystarcza, gdyż: 
a)  muszą one komunikować się z systemem odczytowym, jak i wzajemnie 

pomiędzy sobą;
b)  urządzenia różnych producentów muszą wzajemnie współpracować  

w jednym pomiarowym systemie/sieci; 
c) wszystkie urządzenia smart muszą być „cyfrowo bezpieczne”;
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d)  muszą spełniać więcej funkcji niż tylko pomiar energii czynnej zgodnie  
z MID. Te dodatkowe funkcje to tzw. 10 funkcjonalności minimalnych 
UE dla SM.

Pomimo wydania specjalnego zarządzenia na poziomie europejskim tzw. 
„mandate M/441/WE” nie udało się w obszarze technicznym zunifikować 
tych dodatkowych wymagań (pkt. a do d). Powstało kilka dopuszczonych  
w UE standardów krajowych, różniących się na poziomie „techniki”. 
Europejski system weryfikacji MID jest nadal potrzebny i konieczny, jednak 
stał się niewystarczający dla SM, bo nie obejmuje kwestii związanych  
z komunikacją, bezpieczeństwem cyfrowym i funkcjonalności minimalnych. 
Ponieważ brak jest unifikacji na poziomie UE, kraje, które pierwsze 
rozpoczęły roll-out SM zmuszone były samodzielnie wystandaryzować 
wymagania, napisać tzw. specyfikację uzupełniającą (companion standard) 
i notyfikować ją na poziomie UE, a także dopilnować, by SM dopuszczone 
na dany rynek krajowy były obiektywnie przetestowane i sprawdzone.  
Do weryfikacji wybiera się najczęściej niezależne laboratoria akredytowane 
przez krajowe Jednostki Certyfikujące, które mają odpowiednie 
kompetencje i sprzęt do testów.
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Oto kilka przykładów laboratoriów wyspecjalizowanych w testowaniu 
weryfikowaniu liczników smart:
1. Tecnalia (standard PRIME – Hiszpania) 
2.  LAN Tauxigny, Francja (standard G3 PLC – Francja i G3 PLC dla NES/

OSGP)
3.  VDE Institute, Niemcy (liczniki bazowe wg. specyfikacji VDE/FNN, 

bramki licznikowe SMGW wg. specyfikacji EnWG.
4.  CC LAB -Włochy - (testy wg. Common Criteria – wspólny program testów 

IT 17 krajów EU. CC Lab dla włoskiego JC OCSI oraz niemieckiego 
ministerstwa BSI.

5.  KEMA (Niderlandy) oraz DNV-GL (Norwegia) – laboratoria niezależne 
testujące m.in. wymagania IDIS Association oraz DLMS Association. 

6. TSE – Turcja, „Common Criteria”
7.  SMS plc – Wlk. Brytania na zlecenie DCC wg. specyfikacji SMETS. 

W Polsce pełna wersja specyfikacji uzupełniającej będzie prawdopodobnie 
rozwinięciem obowiązującego od 2022 roku tzw. rozporządzenia 
pomiarowego. System weryfikacji i certyfikacji liczników smart jest obecnie 
przedmiotem propozycji i dyskusji zainteresowanych stron. 
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Bezpieczne liczniki
W obliczu rosnących zagrożeń dla infrastruktury energetycznej 
oraz rozpoczynającego się w Polsce wielkoskalowego wdrożenia 
liczników smart, inaczej zwanych licznikami zdalnego odczytu (LZO) 
dotychczasowy system weryfikacji i dopuszczeń do obrotu na polskim 
rynek zaawansowanych urządzeń pomiarowych stał się niewystarczający. 
Obecny poziom techniczny rozwiązań pomiarowych, nowe funkcje, jak 
i nowe wyzwania związane z cyberbezpieczeństwem i komunikacją 
zdalną, są kluczowymi przesłankami do uzupełnienia obecnych procedur 
testowania, weryfikacji i certyfikacji urządzeń pomiarowych Smart Meters 
(SM) przed dopuszczeniem na nasz rynek. 

Poszerzenie wymagań MID jest konieczne, ponieważ korzystające  
z cyfrowych kanałów łączności urządzenia (SM) są kluczowym 
elementem infrastruktury krytycznej, a zatem niezbędne jest prawidłowe 
i obiektywne sprawdzenie i weryfikacja każdego typu licznika SM, zanim 
stanie się on elementem łączącym sieć energetyczną z naszymi domami, 
przedsiębiorstwami i budynkami administracji czy budynkami publicznymi. 
Jeżeli nie zadbalibyśmy o to, to nie moglibyśmy wykorzystać ich licznych 
i wielostronnych funkcjonalności, a ponadto zwiększylibyśmy ryzyko 
wprowadzenia „słabego ogniwa” do sieci energetycznej. 

Pierwszym krokiem, który został już wykonany, było wdrożenie 
Rozporządzenia Ministra Środowiska i Klimatu w sprawie systemu 
pomiarowego (Dz.U. 2022 poz. 788) obejmującego przede wszystkim: 
Załącznik 1 „MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNO-FUNKCJONALNE 
DLA LICZNIKÓW ZDALNEGO ODCZYTU”. Kolejnym jest projekt 
rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wymagań 
dla standardów komunikacji pomiędzy licznikiem zdalnego odczytu  
a urządzeniami odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym 
oraz dla tych urządzeń na potrzeby komunikacji z licznikiem zdalnego 
odczytu, będący w końcowej fazie procedowania. 
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Choć wymagania te są jeszcze nadal zbyt ogólne, żeby można było mówić 
o polskim „companion standard”, to jednak jest to „krok milowy” w kierunku 
efektywnego i bezpiecznego roll-outu.
Kompletna Polska Specyfikacja(e) Uzupełniająca(e) (Companion Standard 
PL) jest niezbędna, byśmy mogli myśleć o uruchomieniu w oparciu  
o nią systemu weryfikacji, certyfikacji i dopuszczania SM do obrotu na 
polskim rynku. Dla urządzeń infrastruktury krytycznej nie może być mowy  
o „zakupach w ciemno” bez przetestowania. 
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