
20%–
30%

22%

De EU heeft zich geënga-
geerd om zijn broeikas-
gassen terug te dringen en 
tegen 2050 klimaatneu-
traal te zijn.  
De CO

2
-emissies van het 

wegtransport verlagen, 
speelt een belangrijke rol in 
het realiseren van die doel-
stellingen.

van de Europese broeikasgassen wordt 
uitgestoten door het wegtransport.

van de verbruiksgerelateerde emissies van 
een auto wordt bepaald door de banden.

De nieuwe bandenlabels zullen consumenten in de 
EU helpen een beter onderbouwde bandenkeuze 
te maken. Zo kunnen ze voor zuinigere banden 
opteren, maar ook voor banden met een beter 
rijgedrag op natte wegen of een lager geluidsniveau. 
Het nieuwe label bevat ook het alpinesymbool 
(3PMSF) en een nieuw ijsgripsymbool (indien van 
toepassing) voor winterbanden.

1990 2050

−60% 

Grip op 
sneeuw

Grip op 
ijs

Wat is er veranderd?
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Typebenaming band

Bandenklasse

De EU introduceert
een nieuw labelpro-
gramma voor banden, 
dat van kracht wordt op 
1 mei 2021.

Wijzigingen

Ook bus- en vrachtwagenbanden  
vallen onder de nieuwe wetgeving. 
(bandeklasse C1, C2, C3)

Lagere emissies
Aanzienlijke daling van de 

CO
2
-uitstoot om de klimaat-

doelstellingen te halen.

Minder lawaai
De labels geven informatie 

over het externe geluidspeil 
van de banden.

Meer 
transparantie
Het nieuwe EU-label 

helpt klanten een 
gefundeerde keuze te 

maken

Bijkomende informatie
(typebenaming band = artikelnummer).

Opties voor pictogrammen 
met betrekking tot extreme 
sneeuwomstandigheden (3PMSF) en/
of grip bij ijzel (enkel voor C1-banden).

Herclassificering voor de lagere la-
belklassen: D is het nieuwe E: Klasse 
D is niet langer leeg (enkel voor C1- & 
C2-banden); F en G vormen samen E.

Individuele QR-code per 
‘typebenaming band’ met link naar 
nieuwe Europese Productdatabase 
voor het Energielabel (EPREL)

Geluidsklassen: ABC vervangt de  
geluidsgolven.

Meer 
veiligheid

De nieuwe labels helpen 
consumenten om banden 
met een betere grip op nat 
wegdek en betere winter-

prestaties te kiezen.

Doelstellingen 
van het nieuwe EU-bandenlabel

EPREL Database

NEW

Het nieuwe EU-bandenlabel
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Het bandenlabel moet bij alle 

aankoopvormen aan de klant 

getoond of gecommuniceerd 

worden. Consumenten kunnen 

het productinformatieblad 

raadplegen via een QR-code op 

het bandenlabel, die een link naar 

de EPREL-website bevat. Daar 

kan de klant het label raadplegen 

en desgewenst afdrukken.

Bij het verkooppunt moeten 

banden steeds voorzien zijn 

van een bandenlabel. Wanneer 

de banden op het moment van 

verkoop niet zichtbaar zijn voor 

de klant – bv. wanneer u een 

band verkoopt die deel uitmaakt 

van een batch van identieke 

banden – moet u voor de verkoop 

een elektronisch of afgedrukt 

label aan de eindgebruiker (bv. 

fleetmanager) bezorgen.

Er moet steeds een elektronisch 

bandenlabel worden opgenomen 

in visuele reclame of andere 

promotiematerialen voor een 

bepaalde band. Als de visuele 

reclame de prijs van het betrokken 

bandentype bevat, moet het 

bandenlabel in de buurt van 

de prijs staan (eventueel in 

een geneste weergave).

Consumenten zul-
len energielabels 
en productinforma-
tie-bladen kunnen 
opzoeken in de pro-
ductdatabase.

Banden met het ‘oude’ bandenlabel 
blijven ook na 1 mei 2021 verkrijgbaar 
maar moeten niet opnieuw gelabeld 
worden.

Dat geldt ook voor banden 
die reeds op de markt zijn (bv. 
bij onze RDC’s) en die pas na 
1 mei 2021 aan u worden 
geleverd.

Continental  
registreert alle banden

Klanten krijgen toegang  
tot het EU-label en  
productinformatieblad

U moet de 

EUlabelinformatie 

beter zichtbaar 

maken voor de 

eindconsument!

 

Wat verandert er?



U ZORGT VOOR UW KLANTEN.
WIJ ZORGEN VOOR U.

Het bandenlabel moet bij alle 

aankoopvormen aan de klant 

getoond of gecommuniceerd 

worden. Consumenten kunnen 

het productinformatieblad 

raadplegen via een QR-code op 

het bandenlabel, die een link naar 

de EPREL-website bevat. Daar 

kan de klant het label raadplegen 

en desgewenst afdrukken.

Bij het verkooppunt moeten 

banden steeds voorzien zijn 

van een bandenlabel. Wanneer 

de banden op het moment van 

verkoop niet zichtbaar zijn voor 

de klant – bv. wanneer u een 

band verkoopt die deel uitmaakt 

van een batch van identieke 

banden – moet u voor de verkoop 

een elektronisch of afgedrukt 

label aan de eindgebruiker (bv. 

fleetmanager) bezorgen.

We zullen u rechtstreeks 
of via onze eigen kanalen 
of vertegenwoordigers 
blijven informeren over 
het nieuwe Europese 
bandenlabel, zodat u goed 
voorbereid bent op de 
verandering.
We zullen onze artikels 
blijven aanvullen met 
bijkomende/herwerkte in-
formatie: de nieuwe label-
klassen (de artikelnummers 
blijven ongewijzigd), de con-
versie van de geluidsgolven 
en de QR-code.
We hebben de registratie 
van onze banden in de 
EPREL-database intussen 
opgestart. U hoeft dus niets 
te doen in EPREL. 

We zullen u de links voor 
de labels en productin-
formatiebladen bezor-
gen. Dat omvat diverse 
oplossingen en interfaces, 
zodat we u op de vlotst 
mogelijke manier kunnen 
voorzien van alle nodige 
informatie.
Al het promotiemateriaal 
dat u van ons ontvangt, 
zal tijdig worden bijge-
werkt om vanaf 1 mei 
2021 aan de nieuwe regel-
geving te voldoen.
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Hoe zal Continental u ondersteunen?

Bronnen:  
  europarl.europa.eu/ 
  eur-lex.europa.eu/eli/reg/2020/740/oj


