
Corrigendum to Commission Regulation (EU) 2019/2020 of 1 October 2019 laying down ecodesign 
requirements for light sources and separate control gears pursuant to Directive 2009/125/EC of the 
European Parliament and of the Council and repealing Commission Regulations (EC) No 244/2009, 

(EC) No 245/2009 and (EU) No 1194/2012 

(Official Journal of the European Union L 315 of 5 December 2019) 

1. On page 212, in Article 2, under point 1, point (a) is replaced with the following: 

‘(a) chromaticity coordinates x and y in the range 

0,270 < x < 0,530 and 

–2,3172 x2 + 2,3653 x –0,2199 < y < –2,3172 x2 + 2,3653 x –0,1595;’ 

2. On page 225, in Annex II, in Table 2, the row for ‘High luminance light sources (HLLS)’ is replaced with the following:                                                              

‘High luminance light sources (HLLS) + 0,0058 · Luminance-HLLS –0,0167’   

3. On page 226, in Annex II, in Table 3, the row for ‘Control gear for LED or OLED light sources’ is replaced with the 
following:                                                              

‘Control gear for LED or OLED light sources  

all wattages Pcg Pcg
0,81/(1,09 × Pcg

0,81 + 2,10)’   
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