
Член 84 

„Обврски за доверливост на надлежните органи 

(1) Во врска со одредбите од став (3) од овој член информациите добиени при извршување на 

обврските во рамките на официјалните контроли и другите официјални активности нема да 

бидат откриени на трети лица ако информациите во согласност со прописите од областа на 

заштита на личните податоци, поради нивната природа, спаѓаат во доменот на 

професионална тајна. За таа цел, Агенцијата воспоставува начин на постапување на 

вработените и другите лица кои се вклучени во официјалните контроли и другите 

официјални активности  во однос на доверливоста на информациите од официјални 

активности. 

(2) Одредбите од став (1) на овој член се применуваат, и на делегираните тела и физичките 

лица на кои им се делегирани специфични задачи поврзани со официјалните контроли и за 

официјалните/националните референтните лаборатории. 

(3) Освен ако не постои јавен интерес за откривање на информациите кои се класифицирани 

како професионална тајна согласно став (1) од овој член и без да е во спротивност со 

прописите за заштита на лични податоци, таквите информации не треба да содржат 

податоци чие објавување би влијаело на: 

1) целта на инспекциите, истрагите или аудит; 

2) заштитата на комерцијалните интереси на операторот или друго физичко или правно 

лице или 

3) заштитата на судските постапки и правните совети. 

(4) Агенцијата, при утврдување дали постои јавен интерес за откривањето на информациите 

класифицирани како професионалната тајна од став (1) на овој член, меѓу другото ги зема 

во предвид можните ризици за здравјето на луѓето, животните, растенијата или на 

животната средина и природата, сериозноста и степенот на таквите ризици. 

(5) Обврските за доверливост од ставовите (1) и (2) на овој член, не ја попречува Агенцијата да 

објавува или на друг начин да обезбеди јавен пристап до информации за резултатите од 

официјалните контроли во однос на одделни оператори, во согласност со прописите за 

заштита на податоци, ако: 

1) на оператор му е дадена можност да се изјасни за намерата на Агенцијата да ги 

објави или на друг начин да ја информира јавноста, пред нивно објавување, 

земајќи ја во предвид итноста на случајот и 

2) при објавување на информациите или ставање на друг начин на располагање на 

јавноста, се зема предвид мислењето на оператор од точка 1) на овој став или 

информациите се објавуваат заедно со тие коментари.“. 

 


