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MIRÈSE HEIJTING Waar staat het EAC-logo 
voor en wanneer heeft u 

dit nodig?

Het EAC-logo
Certificering in Eurazië

EAC staat voor EurAsian Conformity.  
Dit logo is het Euraziatische equivalent 
van het CE-logo en moet op de producten 
gezet worden zodra deze geleverd worden 
aan (één van) de lidstaten van de Customs 
Union: Rusland, Wit-Rusland, Kazachstan, 
Armenië en Kirgizië.

Om het logo te mogen plaatsen moet een van 
de volgende certificaten zijn verkregen:
• CoC (Certificate of Conformity);
• DoC (Declaration of Conformity); 
• State Registration (hygiëne-certificaat).

De certificaten tonen aan dat het product 
voldoet aan de technische voorschriften van 
de douane-unie. Niet alle producten hebben 
certificering nodig – zodra het product ‘exempt’, 
dus vrijgesteld is, kan men geen verplichte 
certificering krijgen en is het EAC-logo dus ook 
niet toepasbaar.

Gebruik van het logo
We nemen als voorbeeld een document dat 
veel wordt afgeven: de DoC CU TR 010 - Me-
chanical Safety. Eerst was een EAC-logo op 
de verpakking voor de douane afdoende, maar 
de eisen zijn aangescherpt dus is het beter het 
zekere voor het onzekere te nemen.
Het EAC-logo moet als volgt toegepast worden: 
• Voordat uw product op de markt van één van 

de CU-members wordt geplaatst moet er een 
EAC-markering op staan, tenminste, als u 
een DoC of een CoC heeft verkregen voor uw 
product(en).

• Het EAC-logo moet op elk individueel product, 
de verpakking en/of op de begeleidende 
operationele documenten komen te staan, op 
wat voor manier dan ook, maar wel zodanig 
dat een duidelijk en leesbaar logo zichtbaar 
is gedurende de gehele levensduur van het 
product.

• Het is toegestaan om het logo alleen op de ver-
pakking en op de begeleidende operationele 
documenten te zetten als het niet mogelijk is 
het logo op het product zelf te zetten.

De toepassing van het logo kan enigszins per 
DoC of CoC verschillen; de ‘zwaardere’ certi-
ficeringen stellen hogere eisen en dan is het 
bijvoorbeeld niet mogelijk om het logo niet op 
het product zelf te plaatsen. 

Grootte van het logo
De basis-afmetingen mogen niet minder zijn 
dan 5 mm. Het logo moet in ieder geval duidelijk 
zichtbaar zijn – met het blote oog te onderschei-
den van de achtergrond.

Levert u aan een distributeur in de CU? Overleg 
dan even wie de markering op de individuele 
producten zal verzorgen.  
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