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Въведение

• С пет съдружника и близо десет специалисти  Field Fisher Waterhouse  
Regulatory Group е най-голямата ЕС регулаторната група, базирана в 
Брюксел

• Ние сме признат  лидер на пазара в ЕС
• Радваме се на завидна репутация като професионален и всеотдаен екип
• Кантората предоставя търговски, научни и правни решения на сложни 

потребителски и непотребителски въпроси
• Разполагаме с водещи юристи, включително бивши експерти от Комисията 

и  Европейската агенция по химикалите, както и прависти от повече от 10 
различни юрисдикции

• Подразделението в Брюксел е част от по-широката група на Field Fisher 
Waterhouse Regulatory Group и работи в тясно сътрудничество с Life 
Sciences and Healthcare Group предоставяйки интегриран, общоевропейски 
подход към правните и научните предизвикателства 



Сфери на дейност  

1. Химически вещества, биоциди и пестициди;
2. Безопасност на продуктите и други въпроси за достъп до 
пазара;
3. Храни, пакетиране на хранителни продукти и земеделие;
4. Енергетика и околна среда;
5. Международна търговия, Митници и контрол на износа.



1. Химикали 

• Повече от 20 години опит в областта на европейското право на  
химическата индустрия, предоставяйки съвети относно спазване на 
административните процедури и решаването на съдебни спорове

• Често споменаване в медиите, дължащо се на нашия успех в актуални и 
новаторски юридически спорове

• Подпомагаме клиентите ни за спазването на регулаторните и нормативни 
изисквания, нарушение на договорите, разрешаване на проблеми и и 
съдебни спорове относно:

  - Регламентът за регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването 
на химични вещества (REACH)

  - Регламентът за класифицирането, етикетирането и опаковането на 
химични вещества (CLP)

 - Глобалната хармонизирана система за класифициране и етикетиране на 
химикали (GHS)



Химикали продължение1.  ( )

- Директивата за опасните вещества (DSD)
- Директивата за опасните препарати (DPD)
- Директивата за излязло от употреба електрическо и електронно 
оборудване(ОЕЕО)
- Ограничение на Директивата за опасните вещества (RoHS)
- Европейската спогодба за международен превоз на опасни
   товари по шосе (ADR) и директивата ЕВРАТОМ
 - Международните аспекти на химичното право, в частност по 
отношение на Организацията по прехрана и земеделие (FAO) и 
 Световната здравна организация (WHO)



Биоциди и пестициди1.   

• Практиката на FFW по отношение на биоцидите и пестицидите 
е най-дълго установената и водеща по рода си в ЕС

• Нашето регулаторно съдействие на клиентите ни в тези 
области се отнася по-специално до:
- Директивата за биоцидите (BPD), и
- Директивата за продуктите за растителна защита (PPPD)



Безопасност на продуктите2.   

• Консултации по всички въпроси, свързани с европейските 
изисквания за съответствие на продуктите, безопасност, 
отговорност

• Работа с много компании в сферата на продуктовата стратегия 
за защита, консултиране относно потребителски и 
непотребителски продукти, по-специално детски играчки и стоки 
за грижа на детето, козметични продукти и медицински изделия

• Работата по въпроси, свързани с цялото продуктово 
законодателството на ЕС, най-вече:
- Членове 34-36 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз
- Регламентът за пакетиране на стоките

    - Директивата за общата безопасност на продуктите (GPSD)
    - Директивата за дефектни стоки 



Безопасност на продуктите продължение2.    ( )

- Директивата за безопасност на играчките (TSD)
- Регламентът за козметичните продукти
- Директивата за машините
- Директивата за строителните продукти



Храни пакетиране на хранителни продукти3. ,     
и земеделие 

• Нашите силни познания в тези области са ни спечелили 
репутацията на ‘’to go" фирма за въпроси, свързани с 
хранителни продукти, пакетиране, хранителни добавки, 
ветеринарни продукти

• Консултации по всички области на харанителното право на 
ЕС, включително:
- Реформа на Общата селскостопанска политика (ОСП)
- Безопасност на храните: асистиране при проследяване и 
управление на кризи

    - Опаковане: етикетиране, искове и реклама
    - Хранителни иновации: нови храни, наноматериали, 
клониране, ГМО, добавки



Енергетика и околна среда4.    

 Енергетика 
• Обширна практика в предоставянето на консултации и 
подпомагане на клиентите по международни електроенергийни 
въпроси и  въпроси от сектор газ

•  Принос в процесът на въвеждането и прилагането на 
европейските Директиви за електроенергията и газта в 
различни Държави-членки

• Този опит включва следните аспекти:
- Регулаторни въпроси, включително последните изисквания 
за екодизайн
- Енергийни договори

    - Правна помощ на нови фирми на пазара
   -  Строителство на енергийни съоръжения и разрешителни



Енергетика и околна среда продължение4.     ( )

  Околна среда
•  Консултации по различни проблеми на околната среда - 
замърсяване, отпадъци, енергия, изменение на климата

• Законодателството на ЕС в тази сфера включва:
- Директива за екологичната отговорност (ELD)
- Директива за предотвратяване и контрол на замърсяването 
(IPPC)
- Рамковата директива за отпадъците
- Рамковата директива за водите
- Отпадъци от електрическо и електронно оборудване (WEEE)
- Регламент за вредните вещества (RoHS)



Международна търговия Митници и контрол на5.  ,     
износа

• Съдействие на клиентите в международната търговия и митническите 
въпроси съгласно правната уредба на ЕС и на Държавите-членки, както и в 
рамките на Световната Търговска Организация (СТО) и други международни 
споразумения

• Нашата работа включва;
- Правна консултации и съдействие за намиране на решения на бизнес 
въпроси, свързани с вноса и износа на стоки, услуги, технология
- Представляване във връзка с различни административни процедури и 
съдебни дела

• Работата ни в областта на търговията и митниците включва:
- Антидъмпингови, антисубсидийни и предпазни процедури и съдебни дела
- Митнически тарифи и възстановяване на мито
- Въпроси, свързани с инвестиции и достъп до пазара
- Контрола върху износа и икономически санкции
- Преференциални търговски споразумения и едностранни режими  за 
преференции
- Разследвания за измами
- Уреждане на спорове



Кои са нашите клиенти и как можем да им         
помогнем?

• Нашата международна клиентска база включва:
- Мултинационални компании 
- Правителства на Държави-членки на ЕС
- Банки и други финансови институции
- Професионалните партньорства
- Търговски асоциации



Химикали

• Консултиране по всички въпроси, свързани с REACH: 
регистрация, оторизация, достъп до данни, обмен на данни, 
антитръст, взаимодействие с други регулаторни схеми, 
официална комуникация с европейски и национални 
компетентни органи

• Изпълнение функцията на доверено лице и юридически 
съветник на голяма група от химически компании по отношение 
на Регламента REACH

•  Съдействие при подаването на жалби пред апелативният орган 
на Европейската агенция за химикалите

• Представляване в съдебни производства пред национални 
съдилища и Съдилищата на ЕС в Люксембург

• Формални и неформални комуникации с институциите на ЕС - 
Комисия, Съвет, Европейски Парламент и други органи



Биоциди и пестициди  

• Правна помощ при подаването на заявления за оторизация на 
биоцидни продукти в Държавите-членки

• Съвети за обмен на данни в контекста на споразумения за 
покупко-продажба

• Резолюция на ‘’free-rider’’въпроси и последниците съгласно 
конкурентното право на ЕС

• Лобиране и правни консултации пред Европейската Комисия – 
на пример, промени в крайните срокове за подаване на 
досиета за няколко активни вещества

• Изготвяне на жалби до Европейският Омбудсман
• Изключително активна практика в съдебни спорове пред 
Съдилища на ЕС



Безопасност на продуктите и други въпроси за       
достъп до пазара  

• Когато възникнат нарушения на договорни и / законови 
изисквания, ние съдействаме с:
- Изтегляне на продукти от пазара
- Правно управление на кризи

    - Официална комуникация с Европейската Комисия и 
компетентните  органи на Държавите-членки
   - Въпроси, свързани с ограничение на отговорността

   - По-общо казано – оказваме правна помощ за получаване на 
одобрение от регулаторните органи за технически продукти, 
както и достъп до пазара като цяло 

   - Съветваме и по въпроси за свободното движение на стоки в 
ЕС



Храни опаковане на хранителни продукти и,      
земеделие
• Консултиране по всички въпроси за прилагането на ОСП –  
реформа, био земеделие, директни плащания, 

• Лобиране по време на законодателният процес и вземането на 
важни решения от органите на ЕС относно множество области 
от нормативната уредба за храните - сигурност, разрешения, 
оперативни споразумения, защита на данните,етикетиране, 
иновации

• Водене на съдебни спорове пред съдилищата на ЕС



Енергетика и околна среда   

• Изготвяне на енергийни договори: договори за свързване и 
достъп, договори за енергийни проекти

• Новите участници на пазара: решаване на въпроси, свързани 
конкурентно-правните аспекти на договорите за електричество 
и газ, ТОП клаузи, многостранни договори, зелени сертификати

• Подпомагане на проекти за изграждане на нови 
електроцентрали: предварителни контакти с регулаторни 
органи и администрации, разработване на адаптирани 
фирмени и договорни механизми

• Съдебно производство пред белгийските и европейските 
съдилища



Международна търговия Митници и контрол на ,     
износа

• Правна помощ за производители от ЕС и трети-страни, вносителите, 
потребителите и други заинтересовани страни в различни анти-дъмпинг, анти-
субсидийни и предпазни въпроси

     - Производителите на велосипеди в ЕС: включително разследване за 
заобикаляне на правилата

    - Производителите на соларни модули в ЕС: включително за продължаване на 
съдебни спорове

• Подпомагане на вносителите с различни митнически въпроси - класификация, 
произход, последващи въпроси за възстановяване

• Консултиране на различни компании по отношение на спазването на контрола 
върху износа на ЕС и законодателството за икономически санкции (например 
търговията с Иран, Сирия)

• Подпомагане на производителите и вносителите с различни въпроси за достъп 
до пазара, съгласно правилата за безопасност на продуктите и техният 
екодизайн



Опит с български фирми   

• Съдружник Laurent Ruessmann: е работил с български фирми 
от енергийния сектор, производството на минерали и 
велосипеди

• Съдружник Claudio Mereu: в момента представлява български 
производител на продукти за растителна защита пред 
гръцките власти, които ограничават регистрацията на един от 
продуктите на фирмата, в нарушение на Регламент 1107/2009 
относно пускането на пазара на продукти за растителна 
защита. 




