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Europeiska kommissionens förslag till förordning om harmoniserade regler
för artificiell intelligens, Proposal for a Regulation laying down harmoni
sed rules on artificial intelligence ( artificial intelligence act) and amending
certain union legislative acts (COM(2021 )206)
Försvarets radioanstalt (FRA) avstyrker förslaget till EU-förordning om harmoniserade
regler för artificiell intelligens (AI-förordningen) såvitt avser tillämplighet för verksam
het som rör nationell säkerhet.
Enligt artikel 2 i utkastet till AI förordning undantas från förordningens tillämpnings
område endast utveckling och användning av artificiell intelligens för rent militära än
damål.1
Enligt artikel 4.2 i Fördraget om Europeiska unionen är den nationella säkerheten varje
medlemsstats eget ansvar. Nationell säkerhet är dock bredare än rent militär verksam
het. Verksamhet såsom försvarsunderrättelseverksamhet rör också nationell säkerhet
och omfattas inte av EU-rätten. Det behöver göras ett tillägg i artikel 2 som uttryckligen
anger att AI-förordningen inte gäller utveckling och användning av AI inom verksamhet
som rör nationell säkerhet.
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Se artikel 2.3: This Regulation shall not apply to AI systems developed or used exclusively for military
purposes.
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Ett medlemsland kan utvidga EU-rättens tillämpningsområde till att omfatta även verk
samheter som faller utanför EU-rätten i de fall som en sådan lösning bedöms vara lämp
lig. Det måste dock vara upp till varje enskilt medlemsland att bestämma huruvida un
ionsrättens tillämpning ska utvidgas på sådant sätt.

Allmänt om FRA
FRA är en civil myndighet under Försvarsdepartementet med ca 850 anställda. FRA är
en del av svensk underrättelsetjänst med uppgift att bedriva försvarsunderrättelsetjänst
till stöd för svensk utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik samt i övrigt för kartläggning
av yttre hot mot landet enligt lagen (2000: 130) om försvarsunderrättelseverksamhet.
Inom försvarsunderrättelseverksamheten ska FRA bedriva signalspaning enligt lagen
(2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet och till lagen anslu
tande förordning.
FRA bedriver signalspaning i syfte att kartlägga bl.a. yttre militära hot, hot mot svensk
personal under internationella insatser, internationell terrorism, främmande underrättel
severksamhet mot svenska intressen och övriga internationella företeelser som har bety
delse för svensk utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik. All signalspaning är riktad mot
utländska förhållanden och sker på uppdrag av regeringen, Regeringskansliet, För
svarsmakten, Säkerhetspolisen och Nationella operativa avdelningen inom Polismyn
digheten.
Uppdragsgivarna (regeringen m.fl.) är fortlöpande i behov av underrättelserapportering
och signalspaningsverksamheten bidrar kontinuerligt till att skydda Sverige och svenska
intressen.
Utöver ovanstående bedriver FRA teknisk informationssäkerhetsverksamhet. FRA ska
ha hög teknisk kompetens inom informationssäkerhetsområdet. FRA får efter begäran
stödja sådana statliga myndigheter och statligt ägda bolag som hanterar information som
bedöms vara känslig från sårbarhetssynpunkt eller i ett säkerhet- eller försvarspolitiskt
hänseende. FRA ska särskilt kunna stödja insatser vid nationella kriser med it-inslag,
medverka till identifiering av inblandade aktörer vid it-relaterade hot mot samhällsvik
tiga system, genomföra it-säkerhetsanalyser, och ge annat tekniskt stöd.
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Uppgifter rörande FRA:s verksamhet omfattas till stora delar av sekretess bl.a. enligt 15
kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL.2
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I detta ärende har generaldirektören Björn Lyrvall beslutat. I den slutliga handläggningv
en har också chefsjuristen Michaela Drab'samt juristen Kari Olafsson (avd V) deltagit,
tillika föredragande.
Försvarets radioanstalt
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Av 15 kap 2 § OSL framgår att sekretess gäller för uppgift som rör verksamhet för att försvara landet
eller planläggning eller annan förberedelse av sådan verksamhet eller som i övrigt rör totalförsvaret, om
det kan antas att det skadar landets försvar eller på annat sätt vållar fara för rikets säkerhet om uppgiften
röjs.
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