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Remissvar

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)
______________________________________________
KTH har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade remiss och ser positivt på att
Europeiska kommissionen tagit fram ett förslag till förordning om harmoniserade
regler för artificiell intelligens.
En viktig fråga för KTH är huruvida forskning och innovation påverkas av förslaget.
Vi uppfattar att en förståelse finns och att hänsyn tagits till dessa områden, men det
föreligger ju ändå en risk för snedvriden konkurrens eller till svårigheter att
samarbeta då verksamhet hos universitet utanför EU regleras på andra sätt – eller
inte alls.
Förslaget bygger alltså på en insikt om att forskning kan innefatta risker för skada,
även vad gäller användning av AI-system. Inställningen till insikten är dubbelsidig: Å
ena sidan sägs att avsikten inte är att hindra forskning som innefattar AI-system ens
i de fall där systemen kan vara mycket skadliga för människor. Å andra sidan är
villkoret för att sådan forskning inte ska hindras att AI-system inte används på ett
människoskadligt sätt. KTH:s tolkning är att en forskningsprocess som inte bara
sannolikt har, utan planeras att ha eller faktiskt har, en människoskadlig inverkan
ska förstås som att hindras av förslaget. Forskningsprojekt där tydlig risk för skada
för människor föreligger ska redan idag prövas av Etikprövningsmyndigheten innan
projektstart – lagförslaget förändrar inte det. Däremot kan det i vanlig ordning
krävas information till forskare om att användning av AI som del av en metod kan
kräva etikprövning - om risk för skada föreligger.
Remissvaret har sammanställts av Patrik Lidehäll, IT- och
informationssäkerhetschef med stöd av Fredrik Karlsson vid avdelningen för
forskningsstöd.
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