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Europeiska kommissionens förslag till förordning om
harmoniserade regler för artificiell intelligens, Proposal for a
Regulation laying down harmonised rules on artificial
intelligence (artificial intelligence act) and amending certain
union legislative acts (COM (2021) 206)
Vetenskapsrådet har granskat utredningens förslag utifrån sitt uppdrag att ge
stöd till grundläggande forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom samtliga
vetenskapsområden samt de särskilda uppgifter som myndigheten har i sin roll
som forskningsfinansiär och forskningspolitisk rådgivare.
Vetenskapsrådet lämnar följande synpunkter.
Vetenskapsrådet är positivt till reglering av artificiell intelligens och att reglerna
harmoniseras på EU-nivå. I nuvarande förslag saknas dock reglering som
tydliggör under vilka förutsättningar AI- system kan användas eller utvecklas i
forskning. Detta lägger över ansvaret för exempelvis etiska överväganden på
lärosäten och individuella forskare, och konsekvenserna av detta är svåra att
överblicka. Vetenskapsrådet anser därför att sådan reglering behövs.
Frågor som skulle behöva tydliggöras är exempelvis hur man begränsar
utvecklings- och forskningsmiljöer för att kunna bedriva verksamhet som
möjligen, men inte säkert, kan leda till projekt med måttlig till hög risk.
Vidare saknar Vetenskapsrådet bestämmelser som reglerar möjligheten att dra
tillbaka system som först vid användning eller utveckling visar sig bryta mot
förordningen. Det saknas också tydlighet kring hur eventuella misstag i
handläggning av ärenden ska hanteras och hur man undviker irreversibelt
systemberoende.
Slutligen anser Vetenskapsrådet att det är tveksamt om förslaget i alla delar är
förenligt med svensk nationell rätt i de fall det skulle vara fråga om att ett
svenskt lärosäte är den aktör som utvecklar ett AI-system. T.ex. när det gäller
kraven i artikel 54 (g) som ställer upp krav på radering av uppgifter.
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Yttrandet har beslutats av generaldirektören Sven Stafström i närvaro av
rådsdirektören Maria Thuveson, chefsjuristen Anna Hörnlund, administratören
Birgit Postol och juristen Victoria Söderqvist, föredragande. I den slutliga
handläggningen har huvudsekreteraren Mattias Marklund deltagit.
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