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CÉL

A jelen kereskedelmi megfelelési előírás vállalatunk elkötelezettségét tükrözi a Modine
üzleti etikai és magatartási kódexének megfelelő működés iránt. A kereskedelmi
megfelelési követelmények be nem tartása súlyos következményekkel járhat a Modine
számára, beleértve a vállalat hírnevének csorbulását, a pénzbírságot és a vállalat kiviteli
illetve behozatali privilégiumainak felfüggesztését/visszavonását, valamint ezek negatív
hatásait a beszállítóinkra és vevőinkre. Ennek megfelelően elkötelezettek vagyunk egy
olyan erőteljes, globális kereskedelmi megfelelési program megvalósítása, fenntartása és
folyamatos tökéletesítése mellett, amely megfelelési tevékenységeket integrál a Modine
üzleti folyamataiba.
II.

ÉRVÉNYESSÉG

A jelen előírás a Modine minden alkalmazottjára és a világ bármely pontján található
minden leányvállalatára érvényes.
ELŐÍRÁS

III.

A. Exportmegfelelés
•

Amennyiben ez alkalmazandó, az exportáló ország törvényei értelmében minden
kivitelről pontos nyilatkozatot kell készíteni az exportáló ország megfelelő
tisztségviselői részére;

•

A fuvarokmányoknak pontosan meg kell határozniuk a szállított tétel(ek)et, valamint
adott esetben az exportbesorolást és engedélyt, továbbá

•

A Modine-nak megfelelő engedéllyel kell rendelkeznie a kormányzati előírások által
szabályozott áruk vagy technológia exportálásához illetve újraexportálásához,
beleértve az Egyesült Államok nemzetközi fegyverkereskedelmi szabályozását
(ITAR) és exporteljárási szabályozását (EAR). Az ilyen exportálás vagy
újraexportálás körébe tartozhatnak a vállalaton belüli és/vagy országon belüli,
külföldi személyek felé irányuló technológiaátadások is – még abban az esetben is,
ha a külföldi személy szintén a Modine alkalmazottja.

B. Importmegfelelés
•

Amennyiben ez alkalmazandó, az importáló ország törvényei értelmében minden
behozatalról pontos nyilatkozatot kell készíteni az importáló ország megfelelő
tisztségviselői részére;
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•

A szállítási nyilatkozatoknak pontosan kell tartalmazniuk minden előírt információt,
beleértve a hivatalos importőr nevét és címét, azonosító számát, illetve a behozott
áruk mennyiségét, értékét, besorolását, vámkedvezményre való jogosultságát és
származási országát; és

•

A Modine-nak megfelelő engedéllyel kell rendelkeznie a kormányzati előírások által
szabályozott áruk vagy technológia behozatalához.

C. Szankciók megfelelés
•

A Modine olyan tranzakcióban nem vehet részt, amely kapcsán a rendeltetési hely,
a végső felhasználás illetve a végfelhasználó szankció alá esik, korlátozás nélkül
beleértve az Egyesült Államok külföldi vagyonokat ellenőrző hivatala (OFAC) által
fenntartott szankcióprogramok által előírt szankciókat.

D. Bojkott tiltásával kapcsolatos megfelelés

IV.

•

Ha a Modine alkalmazottja felé valamely ország kereskedelmi bojkottjának
támogatását célzó kérés érkezik, az alkalmazott az esetről a Jelentés és vizsgálat
globális politika értelmében köteles tájékoztatni a Modine Üzleti Etikai Bizottságát
(az “Etikai Bizottságot”); és

•

Az Etikai Bizottság megvizsgálja, hogy a bojkottban való részvételt célzó kérés
sértheti-e a bojkottot tiltó, hatályos jogszabályokat, illetve egyéb módon negatív
hatással lehet-e a Modine-ra.

•

A Modine az Etikai Bizottság előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül semmilyen
kereskedelmi bojkottban nem vehet részt.
MEGFELELÉSI FELELŐSSÉG

Minden alkalmazott felelős azért, hogy a jelen előírásban lefektetett elvek érvényesülését
támogassa, és a munkatársaival együttműködve folyamatosan nyomon kövesse a vállalat
kereskedelmi megfelelését. A vezetőség ezen elvek érvényesülésének támogatásában
mintaként szolgál, és felelős azért, hogy a felelősségi területén belül folyamatosan
ellenőrizze a jelen előírás betartásának szintjét.
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