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A SZABÁLYZAT CÉLJA

A jelen kereskedelmi megfelelőségi szabályzat abbéli elkötelezettségünket tükrözi, hogy a
Modine etikai és üzleti magatartási kódexe szerint működjünk. Szintén felismeri, hogy ha
nem teszünk eleget a kereskedelmi megfelelőségi követelményeknek, az súlyos
következményekkel járhat a Modine számára, beleértve a vállalat hírnevének sérülését,
polgári jogi és büntetőjogi büntetéseket, pénzbüntetéseket, valamint a vállalat export- vagy
importjogainak felfüggesztését/visszavonását, amelynek eredménye a szállítóinkra és
ügyfeleinkre gyakorolt negatív hatás. Ebből adódóan robusztus globális kereskedelmi
megfelelőségi program megvalósítása, fenntartása és folyamatos fejlesztése iránt
köteleztük el magunkat, amely a megfelelőségi tevékenységeket a Modine üzleti
folyamataiba integrálja.
II.

AZ ÉRINTETTEK

A jelen szabályzat a Modine minden dolgozójára, valamint globális leányvállalataira
vonatkozik.
A Modine szerződéses partnerei kötelesek eleget tenni minden exportra, importra,
szankciókra és bojkottellenes megfelelőségre vonatkozó megfelelő jogszabálynak.
III.

A SZABÁLYZATBAN VÁLLALT KÖTELEZETTSÉG

A. Exportmegfelelőség
•

Minden exportot pontosan be kell jelenteni az exportország megfelelő hatóságainál
az exportország jogszabályai alapján, ha van ilyen előírás;

•

A szállítási dokumentációkban pontosan le kell írni a szállított cikk(eke)t, valamint az
exportminősítést és engedélyt, ha van ilyen előírás;

•

A Modine gondoskodik a szükséges exportdokumentációkról;



•

Minden export eleget fog tenni a megfelelő jogszabályoknak és
szabályozásoknak;
Az esedékes exportadókat meg fogjuk fizetni; valamint

A Modine megfelelő engedéllyel fog rendelkezni a kormányzati szabályok körébe
tartozó cikkek vagy technológiák exportálására vagy újraexportálására. Ilyen
szabály többek között az Amerikai Egyesült Államokban a nemzetközi
fegyverkereskedelemről szóló törvény (ITAR), az exportigazgatási törvény (EAR),
az EU megfelelő jogszabályai és szabályozásai, valamint az esetleges helyi
kormányzati jogszabályok és szabályozások. Az engedélyköteles export- és
újraexport-tevékenységek körébe idegen személyek felé történő vállalaton belüli
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és/vagy országon belüli technológiatranszferek is tartozhatnak – még akkor is, ha
ezek a Modine dolgozói.
B. Importmegfelelőség
•

Minden importot pontosan közölni kell az importország megfelelő hatóságaival az
importország jogszabályai alapján, ha van ilyen előírás;

•

Minden vámügyi bejegyzésben pontosan fel kell tüntetni minden szükséges
információt, beleértve az importőr nevét és címét, az importőr számát, az importált
cikkek mennyiségét, értékét, besorolását, esetleges vámkedvezményét, valamint
származási országát;
 A Modine gondoskodik a szükséges importdokumentációkról;
 Minden import eleget fog tenni a megfelelő jogszabályoknak és
szabályozásoknak;
 A Modine elvégzi a bejegyzések esetlegesen szükséges utólagos módosítását;
valamint
 A Modine befizeti a megfelelő illetékeket és adókat, beleértve az esetleges
dömpingellenes (ADD) és kiegyenlítő (CVD) illetékeket.

•

A Modine megfelelő engedéllyel fog rendelkezni a kormányzati szabályozások
körébe tartozó cikkek vagy technológia importálásához.

C. Megfelelés a szankcióknak




A Modine nem vesz részt olyan tranzakciókban, amelyeknek az esetében a
célállomás, a végfelhasználás vagy a végfelhasználó szankcióprogram keretébe
esik, beleértve, de nem kizárólag az Amerikai Egyesült Államok Külföldi Vagyonellenőrzési Kincstári Hivatala (OFAC) által fenntartott programokat, illetve a
kényszermunkát érintő tranzakciókat; valamint
A Modine a normál vállalati eljárások során a szankciólista alapján szűri a
megfelelő üzleti partnereket.

D. Bojkottellenes megfelelőség
•

Ha a Modine egy dolgozóját felkérik, hogy támogassa bármely ország kereskedelmi
bojkottját, a jelentéstételi és vizsgálat szabályzat alapján jelenteni köteles a Modine
üzleti etikai bizottságának (a továbbiakban: „etikai bizottság”);

•

Az etikai bizottság felméri, hogy a bojkottban történő részvételre vonatkozó kérés
sérti-e a vonatkozó bojkottellenes szabályokat, vagy más módon negatív hatással
lehet-e a Modine-ra; valamint
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A Modine az etikai bizottság előzetes írásos jóváhagyása nélkül semmilyen
kereskedelmi bojkottban nem vesz részt.

E. Képzés
A Modine a megfelelő dolgozók számára a fenti témákban szükség szerint képzést tart.
F. Ellenőrzés
A Modine szükség szerint ellenőrzi a fentieknek történő megfelelést.
IV.
-

MEGFELELŐSÉGI FELELŐSSÉG
Minden dolgozó felelős a jelen szabályzatban megfogalmazott alapelvek
támogatásáért, valamint hogy együttműködjön a többi dolgozóval a vállalati
kereskedelmi megfelelőség folyamatos felügyeletén. A vezetőség a jelen alapelvek
támogatása szempontjából példaképként szolgál, és felelős, hogy a jelen szabályzatnak
történő megfelelés szintjét saját felelősségi körében felügyelje.
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