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POLITIKA O SANKCIJAH IN TRGOVSKIH EMBARGIH
Družba Magna se zavezuje, da bo zagotovila skladnost z zakoni vseh jurisdikcij,
v katerih posluje, vključno s pravili in predpisi o gospodarskih sankcijah. Ta
politika se globalno nanaša na vse zaposlene v družbi Magna International Inc. in
na vse njene operativne skupine, oddelke, skupna podjetja in druge dejavnosti
(kolektivno »Magna«). Ta politika velja tudi za vse osebe, ki delujejo v imenu
družbe Magna, vključno z zaposlenimi, vodstvenimi delavci, direktorji, svetovalci
in zastopniki.
•

Upoštevati morate vse veljavne zakone in predpise (»zakoni o sankcijah«), vključno s tistimi v
zvezi z omejitvami pri poslovanju z:

•

državami in/ali političnimi enotami držav, za katere veljajo sankcije (kolektivno, »sankcionirane
države«); in

•

osebami, podjetji ali subjekti, vključno s predstavniki in njihovimi zastopniki, ki imajo stalno
prebivališče v sankcioniranih državah ali so uvrščeni na nacionalne ali mednarodne sezname
sankcij (kolektivno, »sankcionirane osebe«).

Kaj je sankcija ali trgovski embargo?
Sankcije in trgovinski embargi so ukrepi, ki jih izvajajo vlade ali mednarodne organizacije (kot so Združeni
narodi) in ki omejujejo poslovne dejavnosti v določenih državah. Pogosto so namenjeni pritisku na vlade
sankcioniranih držav ali sankcioniranih oseb, da spremenijo politike ali ravnanja, ki jih vlada, ki jih sprejela
sankcije, obravnava kot škodljive za mednarodni mir, varnost ali človekove pravice.

Kaj zakoni o sankcijah prepovedujejo?
Zakoni o sankcijah omejujejo ali prepovedujejo različne poslovne dejavnosti, odvisno od sankcionirane
države in sankcionirane osebe. Zakoni o sankcijah običajno postavljajo omejitve v zvezi z gibanjem blaga,
storitev ali finančnih sredstev. Zakoni o sankcijah lahko, vendar ne nujno, omejujejo ali prepovedujejo:
•

prodajo ali nakup blaga, storitev ali tehničnih informacij od ali v vsaki od sankcioniranih držav;

•

prodajo ali nakup katerega koli blaga, storitev ali tehničnih informacij od ali vsaki od sankcioniranih
oseb, ne glede na to, kje se te osebe nahajajo;

•

prenos sredstev v ali prek katere koli sankcionirane države ali sankcionirane osebe, kot tudi prejem
sredstev od sankcionirane osebe (npr. sankcionirane banke); ali

•

prodajo kakršnega koli blaga, storitev ali tehničnih informacij dovoljeni osebi v dovoljeni državi, če
prodajalec ve, da so blago, storitve ali tehnični podatki namenjeni za sankcionirano državo ali
sankcionirano osebo.

Kako država ali oseba postane sankcionirana država ali sankcionirana oseba?
Običajno se država, oseba ali podjetje sooča s sankcijami ali embargom, ker se domnevno ukvarja z
dejavnostmi, kot so terorizem, kršitve človekovih pravic, nezakonit izvoz, širjenje jedrskega orožja in druga
kazniva dejanja. Določene države in regije, v katerih posluje Magna (npr. Kanada, Združene države in
Evropska unija) pripravljajo in objavljajo seznam sankcioniranih držav in sankcioniranih oseb. Primer:
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Kanada:
https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relationsrelations_internationales/sanctions/current-actuelles.aspx?lang=eng
Združene države: http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx
Evropska
unija:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquartershomepage_en/8442/Consolidated%20list%20of%20sanctions
Združeni narodi: https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list#composition%20list

Politika
Družba Magna ne bo začela poslovati ali sodelovati s katero koli sankcionirano državo ali s sankcionirano
osebo. Če ste prepoznali obstoječo ali morebitno poslovno transakcijo s katero koli sankcionirano državo
ali sankcionirano osebo, se nemudoma obrnite na skupinskega, regionalnega ali korporativnega odvetnika
družbe Magna. Obrnete se lahko tudi na svojega nadzornika ali regionalnega referenta za skladnost ali pa
svoj pomislek sporočite na dežurni telefon Magna.

Sankcionirane države
Ravnati morate skladno z zakoni o sankcijah, ki veljajo v vseh državah, v katerih poslujete v imenu družbe
Magna. Poleg tega družba Magna uporablja politiko, ki je na splošno v skladu z zakoni o sankcijah
Združenih držav in Kanade pri vseh globalnih operacijah, razen če taka skladnost ni dovoljena v skladu z
lokalnim zakonom.
Upoštevajte, da so zakoni o sankcijah zapleteni, se razlikujejo po državah in se pogosto spreminjajo. Če
imate vprašanja o uporabi zakonov o sankcijah za katero koli poslovno dejavnost družbe Magna, se
posvetujte s skupinskim, regionalnim ali korporativnim odvetnikom družbe Magna.

Kršitve
Magna nima tolerance za kršitve skladnosti. Vsaka kršitev bo obravnavana kot resna zadeva in bo
sankcionirana z disciplinskim ukrepom do in vključno s prenehanjem delovnega razmerja.
Če veste ali sumite, da je nekdo kršil pravila o obnašanju in etiko družbe Magna ali to politiko, morate o
tem obvestiti skupinskega, lokalnega ali korporativnega odvetnika. Obrnete se lahko tudi na (i) svojega
vodjo, (ii) regionalnega referenta za skladnost, (iii) glavnega vodja za etiko in skladnost ali (iv) dežurni
telefon Magna.
Skladno z našo politiko proti povračilnim ukrepom bo družba Magna ščitila zaposlene pred tem, da so
kaznovani, odpuščeni, poniževani, suspendirani, diskriminirani ali izpostavljeni katerim koli drugim oblikam
povračilnih ukrepov zaradi kakršne koli prijave kršitve pravil o obnašanju in etike družbe Magna ali te politike
v dobri veri.
ZA DODATNE INFORMACIJE
Če želite dodatne informacije ali nasvete, se obrnite na skupinskega, regionalnega ali korporativnega
odvetnika, regionalnega referenta za skladnost ali našega podpredsednika, glavnega vodjo za skladnost in
etiko.
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