DANSK BIOTEK

Nytårsbrev 2013/2014

Lad os få et rungende ja d. 25. maj!
Jeg vil hermed sige tak DANSK BIOTEKS medlemmer og samarbejdspartnere
for et godt 2013 og ønske et rigtig godt nytår.
DANSK BIOTEK var i 2013 engageret i samarbejdsprojekter med flere af de
opinionsdannende organisationer, som i det daglige kæmper for dansk
innovation, konkurrenceevne og arbejdspladser. Vi deltog med indspil til
INNO+ kataloget, var sammen med Lif, Medicoindustrien og IT Branchen
med på Folkemødet på Bornholm og medarrangør af det Sundhedspolitiske
Topmøde i Dansk Erhvervs regi i Børssalen i november. Vi afgav høringssvar
vedr. den nye Innovationsfond (sammenlægningen af Det Strategiske
Forskningsråd, Højteknologifonden og Rådet for Teknologi og Innovation), og
vi var i løbende dialog med DVCA bl.a. vedrørende de mærkesager, vi kæmper for på skatteområdet. Alt dette gør vi for at synliggøre den danske biotekindustri og den store betydning, den
bioteknologiske udvikling har for Danmarks fremtid. Og vi oplever, at det lange seje træk i
samarbejde med andre nytter! Et godt og glædeligt eksempel på dette er, at loftet i den såkaldte
skattekreditordning er blevet hævet, således at virksomheder kan trække forskningsudgifter op til
25 millioner kr. per år ind under ordningen, som nu ovenikøbet er fremrykket til start i 2014.
Endelig har vi i 2013 afholdt 4 velbesøgte medlemsmøder med mellem 80 og 160 deltagere. Sæt i
den forbindelse kryds i kalenderen torsdag den 6. februar hvor vi holder det næste medlemsmøde
med titlen ”Recap 2013 and looking ahead”, der har fokus på finansiering af biotek med afsæt i de
mange børsnoteringer, vi har set i USA i 2013.
Her på kanten af det nye år kaster vi os over den næste store udfordring - den kommende
folkeafstemning om, hvorvidt Danmark skal være del af det fælles europæiske patentsystem med
en fælles patentdomstol. Danskerne skal stemme om dette for erhvervslivet så vigtige spørgsmål
til maj, men det ser ikke ud til, at regeringen endnu har forstået vigtigheden af, at informere og
forberede befolkningen på, hvad det er, der skal stemmes om. Vi ventede ellers spændt på, at
Statsministeren berørte emnet i sin nytårstale, men måtte skuffet bevidne, at hverken EU
parlamentet eller patentsystemet var på prioriteringslisten. Vi håber, der snart kommer fokus på
emnet, for det er simpelthen ikke i Danmarks bedste interesse, hvis vi får et nej. Og det er der
mange grunde til:
Forventningen er, at den europæiske patentreform vil give danske virksomheder en kæmpe
besparelse. Det vil formentlig komme til at koste et gebyr på 35.000 kr. at opnå et enhedspatent i
de 25 lande, der er med i ordningen. I dag koster det reelt en virksomhed op mod 1 million kr. at
udtage et EU patent. Så især for små og mellemstore virksomheder vil det blive meget mere
økonomisk overkommeligt at søge europæisk patent, end det er i dag. Og i tilfælde af en

patenttvist, så skal den centrale domstol fremover afgøre alle tvister i modsætning til i dag, hvor
en virksomhed må forsvare sig ved nationale domstole i de enkelte lande.
Danmark er et af de mest patentaktive lande i EU. Vi ligger på en sjetteplads, hvad angår
ansøgninger om patenter hos den Europæiske Patent Organisation (EPO). Danmark er ifølge
eksperter på området et af de lande, som vil få de største fordele ved det nye system, der skal
gøre det lettere og billigere for virksomheder at beskytte og forsvare deres produkter og
opfindelser. Omvendt vil det koste både danske virksomheder og det danske samfund dyrt, hvis vi
kommer til at stå uden for det europæiske enhedspatent og en fælles patentdomstol.
Regeringen fremhæver stolt gang på gang, at Danmark er et vidensamfund, vi lever af viden og
skal leve af viden i fremtiden. Hvis vi gerne vil beskytte og kommercialisere denne viden optimalt,
skal vi være med i et fælles patentsystem med færre omkostninger og ensartede regler. Det vil
gøre os rigere, og give flere arbejdspladser, fordi de danske virksomheder, der ansøger om flest
patenter, også tegner sig for en meget stor del af beskæftigelsen. Omkring 5% af det samlede
antal danske virksomheder er reelt aktive med patenter og varemærker, men disse 5% tegner sig
for over 55% af den danske eksport, en tredjedel af al privat beskæftigelse og en tredjedel af de
private virksomheders bidrag til bruttonationalproduktet. Det nye europæiske patentsystem vil
derved bidrage til at fremme investeringer i forskning og udvikling.
Modstanderne af den fælles domstol hævder ganske vist, at den eneste forskel på at være med og
sætte sig uden for er, at danske virksomheder, der investerer i udvikling, blot skal søge 2 steder – i
Danmark og i den fælles domstol, for at få patent i hele EU. Vi vil derfor få gavn af fællesskabet
uanset hvad. Men selv da skal virksomhederne afholde større udgifter ved at skulle søge både i EU
og i Danmark og måske endnu vigtigere: Som medlem af det europæiske system vil Danmark
kunne deltage aktivt, når der skal opbygges en fælleseuropæisk retspraksis og samles
ekspertviden. Vi vil således få indflydelse på den generelle forbedring af retssikkerheden og forudsigeligheden i forbindelse med patenttvister.
DANSK BIOTEK kæmper for at danske biotekvirksomheder har optimale rammevilkår for innovation, forskning og udvikling. Forenklede procedurer og begrænsede omkostninger i forbindelse
med udtagning af patenter i EU er et af de vilkår, som vil fremme biotekindustriens og derved
Danmarks muligheder nu og på lang sigt. Vi vil gerne være konkurrencedygtige internationalt, vi vil
gerne bidrage til, at der kommer flere arbejdspladser, mere eksport og større indtjening. Lad os
derfor fremme debatten om den fælles domstol i månederne, der kommer og lad os så få et
rungende ja d. 25. maj!
Godt nytår!

Martin Bonde, Formand for DANSK BIOTEK

