
Corrigendum to Commission Delegated Regulation (EU) 2019/2014 of 11 March 2019 
supplementing Regulation (EU) 2017/1369 of the European Parliament and of the Council with 
regard to energy labelling of household washing machines and household washer-dryers and 
repealing Commission Delegated Regulation (EU) No 1061/2010 and Commission Directive 

96/60/EC 

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

1. On page 43, in Annex III, under point B, the label is replaced with the following:   

2. On page 48, in Annex IV, under point 2.1(c), the formula is replaced with the following: 

‘ ’ 

3. On page 49, in Annex IV, under point 2.2(c), the formula is replaced with the following: 

‘ ’ 
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4. On page 50, in Annex IV, under point 6.2, the formula is replaced with the following: 

‘ ’ 

5. On page 51, in Annex IV, under point 7, the formula is replaced with the following: 

‘ ’ 

6. On page 54, in Annex V, Table 6, the 11th row is replaced with the following:                                                              

‘Maximum tempera
ture inside the treated 
textile (°C) (a) 

Rated washing 
capacity 

x Remaining 
moisture content 
(%) (a) 

Rated washing 
capacity 

x 

Half x Half x 

Quarter x Quarter’ x   
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