
Corrigendum to Commission Delegated Regulation (EU) 2019/2016 of 11 March 2019 
supplementing Regulation (EU) 2017/1369 of the European Parliament and of the Council with 
regard to energy labelling of refrigerating appliances and repealing Commission Delegated 

Regulation (EU) No 1060/2010 

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

(1) On page 112, in Annex II, Table 1 is replaced with the following: 

‘Table 1 

Energy efficiency classes of refrigerating appliances 

Energy efficiency class Energy efficiency index (EEI) 

A EEI ≤ 41 

B 41 < EEI ≤ 51 

C 51 < EEI ≤ 64 

D 64 < EEI ≤ 80 

E 80 < EEI ≤ 100 

F 100 < EEI ≤ 125 

G EEI > 125’   

(2) On page 122, in Annex IV, under point 4(a), the formula is replaced with the following: 

‘SAE = C × D × Σ n
c = 1 Ac × Bc ×[Vc/V] × (Nc + V × rc × Mc)’   
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