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Законът за данните ще предостави повече данни за ползване. Той
ще въведе правила за това кой може да използва и да има достъп
до данните, и за какви цели, във всички икономически сектори в ЕС.

Потенциалът за растеж на основаната на данни икономика
Данните са в основата на много нови цифрови продукти и услуги. Използването на свързани обекти
(Интернет на нещата) генерира все повече данни.

Обемът на глобалните
данни ще нарасне
2018г.
2018
2018

270 милиарда евро

Стойност и услуги на интернет на
нещата до 2030 г. в световен мащаб.

Очакван допълнителен БВП на ЕС-27
до 2028 г. благодарение на новите
правила за данните.

120 милиарда евро

5% — 10%

Годишни икономии в здравния
сектор на ЕС

Дружествата, инвестиращи
в основани на данни иновации,
показват по-бърз растеж на
производителността с 5 до 10 %.

Луна

33
33
зетабайта
Земя

Запазени на таблети от 512 GB, те
ще образуват кула, която достига до
Луната.
2025
2025г.
2025

175
175

5-11 трилиона евро

Луна

зетабайта
5x
5x

10 — 20%

Земя

Достатъчно за пет пътувания до
Луната и обратно.
Нарастване на световния обем
данни, равняващо се на 1260
таблета в секунда.

Икономии в транспортния,
сградния и промишления сектор
чрез анализ на данните в реално
време

Европейската стратегия за данните накратко
Европейската стратегия за данните
(2020 г.) има за цел да превърне ЕС
в лидер в основано на данни общество.
Актът за управление на данните
(2020 г.) улеснява обмена на данни
между секторите и между държавите
членки.

Законът за данните (2022 г.)
пояснява кой може да създава
стойност от данните.

Десет общи европейски пространства
на данни — от промишлеността до
мобилността, от Зеления пакт до
енергетиката и здравеопазването.

Ползи от Закона за данните
Потребителите и предприятията генерират данни, като използват продукти и услуги.
Благодарение на Закона за данните те ще се възползват от:
По-ниски цени на следпродажбените услуги и ремонти на своите свързани предмети.
Производствен робот се поврежда.

ДНЕС

УТРЕ

Само производителят има достъп до
данните, което оставя дружеството
без алтернатива, освен да повикат
него за ремонт.

Потребителят може да поиска
ремонтна услуга, която е по-евтина,
да получи достъп до данните.

Нови възможности за използване на услуги, които разчитат на достъп до тези данни.
Земеделски стопанин разполага с оборудване от различни производители (трактор,
автоматична напоителна система).
Той не може да възложи анализа
на данни на своето разнородно
оборудване, данните са заключени от
всеки производител.

Може да получи персонализирани
съвети от дружество, което
събира данни от различните видове
оборудване.

По-добър достъп до данните, събирани или генерирани от дадено устройство.
Собственик на бар иска да сервира по-добро кафе, а производителят на кафемашината иска да подобри продукта си.
Законът за данните изяснява, че
и двете страни имат достъп до
всички данни, събирани от машината.
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Само дружеството има достъп до
данните, генерирани от машината, за
да проектира следващото поколение
кафе-машини, докато собственикът
на бара не може да получи достъп
до информация като количеството
и температурата на водата, или
силата на кафето.

