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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)
Sammanfattning
Transportstyrelsen tillstyrker i huvudsak förslaget men har följande
synpunkter.
Transportstyrelsens synpunkter
1) I definitionen, i bilagan ”2Annexfor the proposal” av så kallade
högrisk system står i Annex III ”Management and operation of
critical infrastructure: (a) AI systems intended to be used as safety
components in the management and operation of road traffic and the
supply of water, gas, heating and electricity.” Det är nödvändigt att
definiera detta i ett vidare begrepp så att det omfattar samtliga
trafikslag och även ingående delar i transportsystemen såsom
autonoma fordon och farkoster som redan idag använder, eller
kommer att använda, AI.
2) I Regeringskansliet Faktapromemoria 2020/21:FPM109 står det
uttryckt att:
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”Förslaget kommer att medföra kostnader och nya uppgifter för
myndigheter på nationell och EU-nivå. I förordningen
förtydligas att myndigheterna ska ha tillräcklig kompetens och
kapacitet för att leva upp till de krav som ställs i förordningen.”
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”Det krävs ytterligare analys för att bedöma den administrativa
bördan för berörda myndigheter, kommuner och regioner i
Sverige samt en analys gällande förslagen om nya uppgifter till
myndigheter eller inrättande av nya myndigheter.”

Transportstyrelsen önskar vara delaktig i dessa analyser av de delar som
berör eller kan komma beröra myndighetens uppdrag, kompetens, kapacitet
eller annat som kan påverka myndighetens kostnader.

_____
Beslut i detta ärende har fattats av Generaldirektör Jonas Bjelfvenstam. I
den slutliga handläggningen av ärendet deltog Överdirektör Anita
Johansson, Avdelningsdirektör Ingrid Cherfils och Utredare Roger
Sundberg, den senare föredragande.

Jonas Bjelfvenstam
Generaldirektör
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