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Geachte heer , 
 
Op 17 mei 2017 heeft de Autoriteit Consument en Markt (hierna: de ACM) een besluit genomen inzake 
de classificatie als “opkomende technologie” in de zin van EU-verordening  2016/631.1 Hierin is destijds 
besloten om een elektriciteitsproductie-eenheidstechnologie van KD Navien Co Ltd  als opkomende 
technologie te classificeren. 
 
De EU-verordening schrijft voor dat de fabrikant, van een als opkomende technologie geclassificeerde 
elektriciteitsproductie-eenheid , vanaf de datum van het besluit van de regulerende instantie hierover 
elke twee maanden bij de regulerende instantie een update indient van de verkoop van die eenheid per 
lidstaat in die afgelopen twee maanden.  
 
De ACM stelt vast dat Navien Co Ltd sinds 14 mei 2018 geen informatie heeft verstrekt over de verkoop 
van de als opkomende technologie geclassificeerde elektriciteitsproductie-eenheden. 
 
Dit is voor de ACM de aanleiding om op grond van artikel 70 van de EU-verordening  2016/631 de 
classificatie van onderstaande elektriciteitsproductie-eenheidstechnologie van KD Navien Co Ltd in te 
trekken: 
 

- NCM- 1130 HH – 1kWel 
 
  

 
1 Kenmerk : ACM/DE/2017/ 202983 
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Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
’s-Gravenhage,  
Datum:   
 
Autoriteit Consument en Markt, 
voor deze: 
 
 
 
 
mr. P.C.M. Bijlenga 
Teammanager Directie Energie 
 
Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes weken na de 
dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij ACM, Directie Juridische 
Zaken, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag. In dit bezwaarschrift kan een belanghebbende op basis van 
artikel 7:1a, eerste lid, van de Algemene wetbestuursrecht, ACM verzoeken in te stemmen met rechtstreeks 
beroep bij de administratieve rechter.

10 januari 2020

w.g.




