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Remiss av Europeiska kommissionens förslag till
förordning om harmoniserade regler för artificiell
intelligens
Inspektionen för strategiska produkter (ISP) noterar följande vad gäller
förordningens tillämpningsområde.
Enligt artikel 2.3 i förordningen framgår att förordningen inte ska tillämpas på AIsystem som utvecklats eller används uteslutande för militära ändamål. I
förordningens beaktandesats 12 framgår att AI-system som uteslutande utvecklas
eller används för militära ändamål bör undantas från förordningens
tillämpningsområde i de fall då användningen faller under den gemensamma utrikesoch säkerhetspolitikens exklusiva behörighet vilken regleras genom avdelning V i
fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget).
Rådets gemensamma ståndpunkt 2008/944/GUSP har antagits som rättsakt i
enlighet med avdelning V i EU-fördraget. Till den gemensamma ståndpunkten hör
även en förteckning över de produkter som omfattas av kontrollen, EU:s
gemensamma militära lista (eng. Common Military List of the European Union). ISP
förstår det som att avsikten med artikel 2.3 i förordningen är att från
tillämpningsområdet undanta den krigsmateriel och teknik som omfattas av EU:s
gemensamma militära lista (nedan krigsmateriel). Av artikel 346 i fördraget om
Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) framgår bl.a. att varje
medlemsstat får vidta åtgärder som den anser nödvändig för att skydda sina
väsentliga säkerhetsintressen. Detta innefattar tillverkning av eller handel med vapen,
ammunition och krigsmateriel. Genom nuvarande skrivning i artikel 2.3 framgår inte
tydligt att samtlig krigsmateriel omfattas av undantaget. Detta på grund av att det i
nuvarande lydelse framgår krav på att det ska vara AI-system som uteslutande
utvecklas eller används för militära ändamål. Detta är ingen terminologi som används
för bedömningen av om en produkt eller teknik omfattas av EU:s gemensamma
militära lista. Denna lista använder termerna särskilt utformad eller utformad för
militär användning alternativt särskilt utformad. För att möjligheterna att åberopa
artikel 346 i EUF-fördraget inte inskränks kan det vara viktigt att tydliggöra att artikel
2.3 avser krigsmateriel och teknik enligt EU:s gemensamma militära lista.
ISP har, utifrån de aspekter myndigheten har att beakta, i övrigt ingen erinran mot
förslaget till förordning.
Carl Johan Wieslander
Generaldirektör
Generaldirektören Carl Johan Wieslander har beslutat detta remissvar. Verksjuristen
Jannice Westerholm har varit föredragande.
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