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Remissyttrande över Europiska kommissionens
förslag till förordning om harmoniserade regler för
artificiell intelligens (COM (2021) 206)
Ert dnr I2021/01304
Domstolsverket har granskat 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) mot bakgrund av den verksamhet som bedrivs av myndigheterna inom
Sveriges Domstolar, dvs. utifrån hur förslaget kan tänkas påverka verksamheten ekonomiskt, organisatoriskt och utbildningsmässigt. Granskningen
har även omfattat hur förslaget kan påverka verksamhetsstöd, arbetsformer
eller rättssäkerheten generellt.
De harmoniserade regler som föreslås för artificiell intelligens kommer att
påverka utvecklingen och användningen av AI-system i offentlig förvaltning.
Domstolsverket noterar att förslaget till förordning innehåller bestämmelser
som riskerar att bli svårtillämpade, varför kompletterande riktlinjer eller
klargörande nationell lagstiftning bör övervägas. I den bilaga som anger system som kategoriseras som högrisk-system används samlingsbegreppet
”Administration of justice and democratic processes”, utan klargörande av
den närmare innebörden av begreppet ”democratic processes” (artikel 6
punkten 2 och annex III punkten 8(a)). Artikel 10 punkten 3 och artikel 15
punkten 4, ställer vidare upp krav som kan uppfyllas i högre eller lägre grad
och som därför lämnar ett stort tolkningsutrymme vid tillämpningen. Artiklarna 9 och 61 medför krav på omfattande riskbedömning och riskhantering
som ska genomföras som en pågående process genom AI-systemens livscykel. En fullständig riskbedömning torde sällan kunna göras enbart baserat på
data från systemet såvitt avser AI-system som används av myndigheter, utan
kan komma att kräva analys ur ett större samhällsperspektiv.
De krav som ställs upp i artiklarna 10 och 11 för utvecklingsprocessen av AIsystem som definieras som högrisk-system kan vidare få en hämmande effekt på möjligheterna att dela och använda algoritmer och kodbibliotek som
idag är s.k. open source.
Förslaget innehåller bestämmelser om vissa fall av förhandsgodkännande av
behörig rättslig myndighet i medlemsstaten (avdelning II, artikel 5 punkten
3), liksom tillsyn och meddelande av sanktionsavgifter vid överträdelse av
förordningen (bl.a. avdelning III och VI). Domstolsverket noterar att även
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om det för närvarande inte står klart vilka myndigheter som med anledning
av bestämmelserna kan komma att tillföras nya uppgifter, kan förslagen förväntas medföra viss ökad måltillströmning till Sveriges Domstolar t.ex. genom överklagade tillsynsbeslut.
Domstolsverket har inte något att invända mot förslaget i övrigt.

Detta yttrande har beslutats av enhetschefen Sara Leyde. Föredragande har
varit juristen Emilie Shami.
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