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OPINJONI TAL-BANK ĊENTRALI EWROPEW
tas-17 ta’ Marzu, 2005
fuq it-talba tal-Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea dwar proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill rigward ilfirma tal-Konvenzjoni ta’ l-Aja dwar il-Liġi applikabbli għal ċerti drittijiet fir-rigward ta’ titoli
miżmumin għand intermedjarju (KUMM(2003) 783 finali)
(CON/2005/7)

Introduzzjoni
1.

Fil-31 ta’ Jannar, 2005 il-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) irċieva talba mill-Kunsill ta’ l-Unjoni
Ewropea għal opinjoni dwar proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill rigward il-firma tal-Konvenzjoni
ta’ l-Aja dwar il-Liġi applikabbli għal ċerti drittijiet fir-rigward ta’ titoli miżmumin għand
intermedjarju (minn issa ’l quddiem ‘id-deċiżjoni proposta’)1.

2.

Il-kompetenza tal-BĊE li jagħti opinjoni hija bbażata fuq l-ewwel subinċiż ta’ l-Artikolu 105(4)
tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea. L-għan waħdieni tad-deċiżjoni proposta huwa li
jawtorizza l-firma tal-Konvenzjoni f’isem il-Komunità. Id-deċiżjoni proposta hija ‘proposta ta’ att
tal-Komunità’ fit-tifsira ta’ l-Artikolu 105(4) tat-Trattat għar-raġunijiet li ġejjin:
-

ftehim internazzjonali jorbot lill-Komunità u huwa parti integrali mil-liġi tal-Komunità2; u

-

deċiżjoni ta’ istituzzjoni tal-Komunità li tawtorizza, f’isem il-Komunità, il-firma ta’ ftehim
internazzjonali li huwa maħsub li jkollu effetti legali fil-Komunità huwa nnifsu att talKomunità3.

Il-Konvenzjoni tirrigwarda direttament l-oqsma tal-kompetenza ta’ l-Ewrosistema u l-BĊE, billi:
(i)

jista’ jkollha konsegwenzi għall-operazzjoni bla xkiel, effiċjenti u sod ta’ sistemi ta’ kklerjar
u ħlas fiż-żona ta’ l-euro (l-Artikolu 105(2) tat-Trattat u l-Artikolu 3.1 u l-Artikolu 22 ta’ lIstatut tas-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali u tal-Bank Ċentrali Ewropew); u

(ii)

jista’ jkollha konsegwenzi għad-definizzjoni u l-implimentazzjoni tal-politika monetarja fiżżona ta’ l-euro (l-Artikolu 105(2) tat-Trattat u l-Artikolu 3.1 ta’ l-Istatut), partikolarment
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KUMM(2003) 783 finali.
Ara e.ż. is-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej tat-30 ta’ April, 1974 (Kawża Ċ-181/73 R. & V.
Haegeman v l-Istat Belġjan [1974] ECR I-449), il-paragrafu 5.
Ara e.ż. is-sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Komunitajiet Ewropej tad-9 ta’ Awissu, 1994 (Kawża Ċ-327/91 IrRepubblika Franċiża v il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej [1994] ECR I-3641), il-paragrafi 15 sa 17.

minħabba l-obbligu ta’ l-Ewrosistema biex twettaq l-operazzjonijiet ta’ kreditu tagħha fuq ilbażi ta’ garanzija adegwata (l-Artikolu 18.1 ta’ l-Istatut).
Il-BĊE jinnota wkoll li l-Konvenzjoni, jekk iffirmata u rratifikata mill-Komunità, taffettwa
direttament, mad-dħul fis-seħħ tagħha, dispożizzjonijiet ewlenin fil-leġislazzjoni tal-Komunità li
dwarhom il-BĊE u l-Istitut Monetarju Ewropew (EMI) kienu kkonsultati fl-imgħoddi4.
Skond l-ewwel sentenza ta’ l-Artikolu 17.5 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Bank Ċentrali Ewropew, ilKunsill Governattiv adotta din l-opinjoni.
3.

Il-Konvenzjoni timmira biex tistabbilixxi reġim ta’ dritt internazzjonali privat applikabbli
universalment li jiddetermina l-liġi applikabbli għal ċerti kwistjonijiet fir-rigward taż-żamma, ittrasferiment u l-kostituzzjoni ta’ garanziji tat-titoli kkreditati f’kont ta’ titoli (minn issa ’l quddiem
‘titoli ta’ book-entry’) miżmum għand intermedjarju f’kuntest internazzjonali. Kif innutat filpreambolu tal-Konvenzjoni, il-Konvenzjoni hija mmotivata minn ‘bżonn prattiku f’suq finanzjarju
globali kbir u li qed jikber li jkun hemm ċertezza legali u prevedibbilità għal dik li hija liġi
applikabbli għal titoli li llum huma miżmumin ta’spiss permezz ta’ sistemi ta’ kklerjar u ħlas jew
minn intermedjarji oħra’, bil-għan ‘li jitnaqqas r-riskju legali, dak sistemiku u l-ispejjeż assoċjati
… biex ikun iffaċilitat il-fluss internazzjonali tal-kapital u l-aċċess għas-swieq kapitali’. Il-qalba
tar-reġim tal-Konvenzjoni hija stabbilita fl-Artikolu 4(1). Skond din id-dispożizzjoni, il-liġi
applikabbli għal dawn il-kwistjonijiet koperti bil-Konvenzjoni hija l-liġi fis-seħħ fl-Istat li lintermedjarju relevanti u d-detentur tal-kont qablu fuqha espressament li għandha tiggverna lftehim tal-kont tagħhom, jew il-liġi ta’ l-Istat li dan il-ftehim jispeċifika b’mod ċar bħala
applikabbli għal dawn il-kwistjonijiet. Din ir-regola primarja hija mtaffija b’dik l-imsejħa ‘prova
tar-realtà’ billi l-Konvenzjoni teħtieġ ukoll lill-intermedjarju relevanti li jkollu, fil-ħin tal-ftehim,
uffiċċju f’dak l-Istat li għandu negozju jew attività oħra regolari għaż-żamma tal-kontijiet ta’ titoli
(minn issa ’l quddiem ‘il-ħtieġa ta’ uffiċċju rilevanti’). Għalhekk, il-Konvenzjoni tistabbilixxi
reġim ta’ dritt internazzjonali privat li huwa bbażat primarjament fuq il-libertà tal-kuntratt ta’ lintermedjarju rilevanti u d-detentur tal-kont, li huwa suġġett biss għal ħtieġa ta’ uffiċċju rilevanti
maħsuba biex tevita għal kollox għażliet arbitrarji. Il-Konvenzjoni tistabbilixxi tliet kriterji ta’ rabta
sussisdjarja biex tiddetermina l-liġi applikabbli meta l-partijiet fil-ftehim dwar il-kont ma jkunux
għażlu b’mod ċar il-liġi applikabbli.

4.

Il-Konvenzjoni tiddetermina mhux biss il-liġi applikabbli għan-natura legali u l-effetti kontra
intermedjarju tad-drittijiet li jirriżultaw minn akkreditament tat-titoli f’kont ta’ titoli jew ta’
trasferiment ta’ titoli miżmumin għand

4

intermedjarju. Barra minn dan, tiddetermina l-liġi

Ara l-Opinjoni tal-BĊE CON/2001/13 tat-13 ta’ Ġunju, 2001, fuq it-talba tal-Kunsill ta’ l-Unjoni Ewropea dwar ilproposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ftehim ta’ garanziji finanzjarji (ĠU C 196, 12.7.2001,
p. 10), l-Opinjoni EMI CON/96/09 dwar proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-finalità talħlas u l-garanzija (ĠU C 156, 21.5.1998, pġ. 17) u l-Opinjoni EMI CON/96/02 dwar konsultazzjoni mill-Kunsill ta’ lUnjoni Ewropea skond l-Artikolu 109f(6) tat-Trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ewropea (t-Trattat) u l-Artikolu 5.3 ta’ lIstatut ta’ l-EMI dwar proposta emendata tal-Kummissjoni għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar irriorganizzazzjoni u l-istalċ ta’ l-istituzzjonijiet ta’ kreditu (ĠU C 332, 30.10.1998, p. 13).

2

applikabbli għan-natura legali u l-effetti kontra terzi tad-drittijiet li jirriżultaw minn dan lakkreditament jew ta’ trasferiment bħal dan, inkluż jekk interess ta’ persuna fit-titoli miżmumin
għand intermedjarju jtemm jew ikollu priorità fuq l-interess ta’ persuna oħra. Kif ukoll, minħabba
d-definizzjoni wiesgħa tal-ħtieġa tal-karattru internazzjonali fl-Artikolu 3 tal-Konvenzjoni bħala ‘lkażijiet kollha li jinvolvu għażla bejn il-liġijiet ta’ Stati differenti’, il-Konvenzjoni tapplika lil hinn
mill-każijiet tradizzjonali tad-dritt internazzjonali privat għal kull każ li jinvolvi titoli ta’ bookentry li jkollu element barrani (ara l-paragrafi 3-1 sa 3-5 tar-Rapport Spjegattiv dwar ilKonvenzjoni ta’ l-Aja dwar il-Liġi applikabbli għal ċerti drittijiet fir-rigward ta’ titoli miżmumin
għand intermedjarju (minn issa ’l quddiem ‘ir-Rapport dwar il-Konvenzjoni ta’ l-Aja), u l-paragrafi
3-8 u 3-9 li juru l-iskop tal-ħtieġa tal-karattru internazzjonali).
Konsiderazzjonijiet Ġenerali
5.

Il-BĊE jagħraf l-importanza kritika taċ-ċertezza legali ex ante dwar il-liġi applikabbli għal ċerti
kwistjonijiet dwar iż-żamma, it-trasferiment u l-kostituzzjoni ta’ garanzija ta’ titoli ta’ book-entry
miżmumin għand intermedjarji f’kuntest internazzjonali, u t-tnaqqis ta’ riskji sistemiċi li jistgħu
jirriżultaw minn kull inċertezza f’dan ir-rigward. Il-BĊE jagħraf ukoll il-benefiċċji li jitwaqqaf
reġim tad-dritt internazzjonali privat uniformi u applikabbli universalment, bħal dak talKonvenzjoni, biex itejjeb l-effiċjenza u l-flessibbiltà kemm tas-swieq finanzjarji Ewropej u dawk
globali. Il-BĊE għalhekk jilqa’ ġeneralment l-iskop ta’ din il-Konvenzjoni.

6.

Il-BĊE nnota meta kkonsultat mill-Kunsill dwar id-Direttiva dwar il-Garanzija5: ‘il-BĊE jappoġġa
l-ħolqien taċ-ċertezza legali fir-rigward ta’ l-użu intrakonfini ta’ assi ta’ book-entry, blintroduzzjoni ta’ regola ċara u unika biex tiddetermina fejn jinstabu dawk l-assi, biex jinbnew iżjed
u jkunu speċifikati aktar il-prinċipji misjuba fid-Direttiva dwar il-Finalità tal-Ħlas. Dan mhux biss
iwieżen l-effiċjenza ta’ l-operazzjonijiet meħtieġa għat-twettiq tal-politika monetarja waħdanija
fejn l-Ewrosistema tipprovdi likwidità lill-kontropartijiet tagħha taħt garanzija kemm f’kuntest
domestiku u dak intrakonfini, imma jtejjeb wkoll iċ-ċertezza legali u l-effiċjenza ta’ dawk loperazzjonijiet fejn il-parteċipanti fis-suq tal-flus jibbilanċjaw din il-likwidità fis-suq kollu
b’negozji ma’ xulxin li jaqblu mal-bilanċi favorevoli individwali u n-nuqqasijiet fil-likwidità ….
F’dan il-kuntest, il-BĊE jħeġġeġ l-entitajiet kkonċernati, partikolarment l-Istati Membri, biex
jippruvaw jilħqu, fil-kuntest tad-diskussjonijiet li għaddejjin fuq abbozz ta’ konvenzjoni dwar il‘liġi applikabbli għad-dispożizzjoni ta’ titoli miżmumin permezz ta’ sistemi ta’ żamma indiretta’
fil-livell tal-Konferenza ta’ l-Aja dwar id-dritt internazzjonali privat, soluzzjoni li hija konsistenti
mal-prinċipji li hemm kemm fl-Artikolu 10 tad-Direttiva proposta u fl-Artikolu 9(2) tad-Direttiva
dwar il-Finalità tal-Ħlas’6.

5
6

Direttiva 2002/47/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta’Ġunju, 2002 fuq ftehim ta’garanziji (ĠU L 168,
27.6.2002, p. 43).
Ara l-Opinjoni tal-BĊE CON/2001/13, il-paragrafi 6 u 19.
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7.

Il-BĊE jinnota wkoll li l-Komunità ppruvat ġustament tindirizza l-problemi fl-applikazzjoni talprinċipji tradizzjonali tal-lex rei sitae għat-titoli ta’ book-entry billi żviluppat regoli tad-dritt
internazzjonali privat li jiċħdu l-metodu msejjaħ ta’ trasparenza (bl-Ingliż look-through approach)
u li jiddeterminaw il-liġi applikabbli fuq il-bażi tal-post fejn il-kont rilevanti, jinsab jew hu
rreġistrat, miżmum, jew/u mantnut. Il-BĊE jiġbed l-attenzjoni f’dan il-kuntest għal-leġislazzjoni
tal-Komunità dwar sistemi ta’ ħlas7, proċedimenti ġenerali ta’ insolvenza8, speċifikatament irriorganizzazzjoni u l-istralċ ta’ l-impriżi ta’ l-assigurazzjoni9 u l-istituzzjonijiet ta’ kreditu10, u
ftehim ta’ garanziji finanzjarji11.

8.

Il-BĊE jinnota wkoll li r-reġim adottat finalment minn min abbozza l-Konvenzjoni huwa differenti
sostanzjalment mir-reġim tad-dritt internazzjonali privat applikabbli fil-preżent fl-Istati Membri
għaż-żamma ta’ titoli ta’ book-entry minn sensiela ta’ intermedjarji, li huwa bbażat fuq illeġislazzjoni tal-Komunità hawn fuq imsemmija. Il-BĊE jieħu nota tar-raġunijiet mogħtija firRapport tal-Konvenzjoni ta’ l-Aja għal din id-diverġenza (ara il-paragrafi Int-41 sa 46, 4-4 u 4-24
sa 4-25). Il-BĊE huwa wkoll konxju li f’sistema finanzjarja globali dejjem iżjed integrata jkun xi
kultant diffiċli li tqiegħed kont ta’ titoli f’ġurisdizzjoni partikolari għal skopijiet tad-dritt
internazzjonali privat. Il-BĊE jinnota li l-isfidi ffaċċjati f’dan ir-rigward minn parteċipanti fis-suq
finanzjarju li joperaw intrakonfini u jixtieq li jikkontribwixxi b’mod attiv għall-adozzjoni ta’ reġim
uniformi applikabbli universalment.

9.

Il-BĊE madankollu jikkunsidra li leġislazzjoni eżistenti tal-Komunità ikkontribwiet b’mod
sinifikanti għaċ-ċertezza legali u għat-tnaqqis tar-riskju sistemiku ġewwa l-Komunità. Għalhekk,
huwa meħtieg li jkun ivvalutat bir-reqqa jekk il-metodu tal-Konvenzjoni jipprovdix, f’ċerti aspetti
ewlenin, grad akbar ta’ ċertezza legali u protezzjoni kontra riskju sistemiku meta mqabbel malleġislazzjoni eżistenti tal-Komunità. Il-BĊE jikkunsidra li l-Konvenzjoni tqajjem numru ta’
kwistjonijiet potenzjalment sinifikanti f’dan ir-rigward li jistħoqqilhom aktar studju mill-Komunità
qabel ma tiddeċiedi jekk tissostitwixxix ir-reġim preżenti tagħha bil-Konvenzjoni. Il-BĊE
jipproponi li dawn il-kwistjonijiet jiġu indirizzati bħala parti minn valutazzjoni wiesgħa dwar limpatt tal-Konvenzjoni minn perspettiva tal-Komunità (ara il-paragrafu 20).
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Ara l-Artikolu 9(2) tad-Direttiva 98/26/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta’ Mejju, 1998, dwar il-finalità
tal-ħlas f’sistemi ta’ ħlas u ta’ titoli (ĠU L 166, 11.6.1998, p. 45; minn issa ’l quddiem ‘Direttiva dwar il-Finalità talĦlas’). Ara wkoll l-Opinjoni ta’ l-EMI CON/96/09.
Ara t-tielet inċiż ta’ l-Artikolu 14 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru. 1346/2000 tad-29 ta’ Mejju, 2000, dwar ilproċedimenti ta’ l-isolvenza (ĠU L 160, 30.6.2000, p. 1).
Ara l-Artikolu 25(ċ) tad-Direttiva 2001/17/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta’ Marzu, 2001, dwar irriorganizzazzjoni u l-istralċ ta’ l-impriżi ta’ assigurazzjoni (ĠU L 110, 20.4.2001, p. 28).
Ara l-Artikolu 24 u t-tielet inċiż ta’ l-Artikolu 31 tad-Direttiva 2001/24/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ta’ l-4
ta’ April, 2001, dwar ir-riorganizzazzjoni u l-istralċ ta’ l-istituzzjonijiet ta’ kreditu (ĠU L 125, 5.5.2001, p. 15). Ara
wkoll l-Opinjoni ta’ l-EMI CON/96/02.
Ara l-Artikolu 9(1), flimkien ma’ l-Artikolu 2(1)(h), tad-Direttiva 2002/47/KE. Ara wkoll l-Opinjoni tal-BĊE
CON/2001/13.
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Kunsiderazzjonijiet speċifiċi
Diversità ta’ liġijiet applikabbli ġewwa sistema jew depożitarju
10.

Kif kien innutat f’opinjonijiet ta’qabel fuq abbozzi ta’ leġislazzjoni nazzjonali li jwettqu dDirettiva dwar il-Garanzija, ‘il-BĊE jixitieq jisħaq li l-partijiet kollha involuti fil-proċess leġislattiv
għandhom jinvestigaw mill-qrib l-impatt potenzjali tal-Konvenzjoni dwar il-protezzjoni kontra rriskju sistemiku u dwar it-trattament ta’ negozji ta’ garanziji biex ikun evitat li jiddgħajjef il-livell
preżenti ta’ protezzjoni. Dan jista’ jinkludi, fost oħrajn, li tkun limitata l-għażla tal-liġi applikabbli
għal drittijiet fil-proprjetà fir-rigward ta’ titoli miżmumin f’kontijiet ma’ sistema importanti
sistemikament (partikolarment is-sistemi ta’ ħlas tat-titoli vvalutati u użati mill-Ewrosistema) għalliġi li tiggverna dik is-sistema, kif ukoll miżuri oħra ddisinjati biex iħarsu l-finalità sistemika, iċċertezza u t-trasparenza’12. F’dan il-kuntest, il-BĊE jiġbed ukoll attenzjoni għall-‘Istandards għallIkklerjar u l-Ħlas tat-Titoli fl-Unjoni Ewropea’ ppubblikati mill-BĊE u l-Kumitat tar-Regolaturi
Ewropej tat-Titoli (CESR) (minn issa ’l quddiem ‘l-Istandards tas-ESCB-CESR’)13. Dawn listandards għandhom prinċipji għas-sikurezza, s-sodizza u l-effiċjenza fl-ikklerjar u l-ħlas tat-titoli.
L-Istandard 1 jgħid li ‘sistemi ta’ kklerjar u ħlas tat-titoli u rabtiet bejniethom għandu jkollhom
bażi legali soda, ċara u trasparenti fil-ġurisdizzjonijiet relevanti.’ Kif innutat fil-paġna 15 tarrapport ESCB/CESR ta’ Settembru, 2004, dan l-istandard, li huwa indirizzat lil, fost oħrajn,
depożitarji ċentrali tat-titoli (CSDs) u kustodji sinifikanti, ifisser li ‘għall-iskopijiet ta’ riskju
sistemiku, l-armonizzazzjoni tar-regoli għandha titħeġġeġ sabiex titnaqqas kull diskrepanza li
toħroġ minn regoli nazzjonali u strutturi legali differenti.’ Partikolarment, ‘l-applikazzjoni ta’
multitudini ta’ ġurisdizzjonijiet fi ħdan sistema żżid il-kumplessità legali u tista’ possibbilment
taffettwa l-istabbilità sistemika. Id-Direttiva dwar il-Finalità tal-Ħlas naqqset dawn ir-riskji billi
tipprovdi regoli ċari dwar il-liġi użata li tiggverna s-sistema u l-liġi użata li tiggverna d-drittijiet u
l-obbligi ta’ parteċipant f’sitwazzjoni ta’ insolvenza. Bl-istess mod, il-medda ta’ ġurisdizzjonijiet
magħżula fir-rigward ta’ sistema għandha tkun minima. Bla ħsara għal analiżi ta’ riskju legali,
jista’ jkun rakkomandabbli li sistema legali waħda tintgħażel biex tiggverna l-aspetti tal-proprjetà
tat-titoli kollha miżmuma fil-kontijiet tal-parteċipanti fis-sistema, u b’mod simili waħda biss biex
tirregola l-aspetti kuntrattwali tar-relazzjoni bejn is-sistema u kull wieħed mill-parteċipanti tagħha.
Idealment, il-liġi magħżula għandha tkun identika mal-liġi li tiggverna s-sistema, biex titħares ilfinalità sistemika, iċ-ċertezza u t-trasparenza.’ (ara r-rapport ta’ l-ESCB/CESR ta’ Settembru 2004,
nru. 37).

12

13

Ara il-paragrafu 13 ta’ l-Opinjoni tal-BĊE CON/2003/11 tas-26 ta’ Ġunju, 2003 fuq it-talba tal-Ministeru tal-Ġustizzja
Federali Awstrijakk dwar abbozz ta’ liġi Federali li timplimenta d-Direttiva 2002/47/KE tal-Parlament Ewropew u talKunsill tas-6 ta’ Ġunju, 2002, dwar arranġamenti ta’ garanzija finanzjarja. Ara wkoll il-paragrafu 13 ta’ l-Opinjoni talBĊE CON/2004/27 ta’ l-4 ta’ Awwissu, 2004 fuq talba tal-Ministeru tal-Finanzi Belġjan dwar abbozz ta’ liġi fuq ilgaranzija finanzjarja u diversi dispożizzjonijiet tat-taxxa fir-rigward ta’ arranġamenti ta’ garanzija in rem u self għal
strumenti finanzjarji.
Jinstab fi www.ecb.int u www.cesr-eu.org.
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11.

Skond ir-reġim preżenti tal-Komunità, il-ġurisdizzjoni li l-liġi tagħha tiggverna s-sistema ta’ ħlas
tat-titoli (SSS) jew ta’ CSD tikkoinċidi mal-ġurisdizzjoni li l-liġi tagħha tiggverna l-aspetti ta’
proprjetà tad-drittijiet li jirriżultaw minn titoli ta’ book-entry miżmumin ma’ dik l-SSS jew CSD,
għalhekk ikunu żgurati ċ-ċertezza legali u t-trasparenza, u jkun evitat ir-riskju sistemiku. Imqabbla
mar-reġim preżenti, m’huwiex ċar jekk il-Konvenzjoni, li tista’, preżumibbilment, ittejjeb iċċertezza legali fir-rigward tad-diffikultajiet prattiċi biex ikun iddeterminat fejn jinsab kont ta’ titoli
għall-finijiet tad-dritt internazzjonali privat, toħloqx hi, fl-istess ħin, inċertezza legali billi
possibbilment tippermetti li jkun hemm diversi kunflitti bejn liġijiet diverġenti applikabbli fi ħdan
l-istess SSS jew CSD. Tabilħaqq, id-determinazzjoni tal-liġi applikabbli għad-drittijiet li jirriżultaw
minn titoli ta’ book-entry fuq il-bażi tal-liġi magħżula fil-ftehim bejn l-SSS jew is-CSD u ddetentur tal-kont tagħhom teoretikament jista’ jwassal għal diversi liġijiet li jiggvernaw dawn laspetti ta’ proprjetà f’SSS jew CSD wieħed, inkluż liġi waħda jew iżjed minn barra l-ġurisdizzjoni
fejn jinsabu l-SSS jew is-CSD jew ukoll minn barra l-Komunità. Jekk dawn il-liġijiet ma jkunux
armonizzati, l-effetti ta’ din id-diversità fuq il-finalità tal-ħlas, b’mod partikolari meta l-liġi(jiet)
magħżula fil-ftehim tal-kont ma toffrix (joffrux) protezzjoni paragunabbli mal-protezzjoni skond
id-Direttiva dwar il-Finalità tal-Ħlas, jistgħu potenzjalment jipperikolaw is-saħħa tas-sistema
kollha u jġibu magħhom riskji sistemiċi. Barra minn dan, din id-diversità u/jew l-applikazzjoni ta’
liġi ta’ pajjiż terz tista’ tikkomplika l-eżerċizzju ta’ funzjonijiet ta’ sorveljanza u regolatorji fuq lSSS jew is-CSD mill-awtoritajiet kompetenti tal-ġurisdizzjoni fejn jinsabu l-SSS jew is-CSD.

12.

Il-BĊE jirrikonoxxi li fil-prattika tista’ ma tkunx l-intenzjoni fil-prattika ta’ kull SSS jew CSD li
jinsab fil-Komunità li jippermetti l-aspetti ta’ proprjetà ta’ titoli ta’ book entry fis-sistema tiegħu li
jkunu regolati b’liġijiet differenti billi dan jipperikola l-funġibilità tat-titoli miżmuma, trasferiti jew
mirhuna ġewwa s-sistema kif ukoll l-protezzjoni tal-finalità mogħtija lill-parteċipanti ta’ sistema
skond id-Direttiva dwar il-Finalità tal-Ħlas, jew li dawn l-aspetti jitħallew ikunu regolati b’liġi
waħdanija li mhix il-liġi li tirregola s-sistema skond id-Direttiva dwar il-Finalità tal-Ħlas.
Madankollu, m’hemm l-ebda garanzija li dan fil-fatt ikun il-każ jekk il-Konvenzjoni tkun iffirmata
jew ratifikata. Meta jikkonsidra din il-possibbilità, il-BĊE huwa ta’ l-opinjoni li l-implikazzjonijiet
tal-Konvenzjoni ġewwa l-Komunità fuq il-finalità tal-ħlas u aspetti relatati ta’ pagament u kustodja
huma serji biżżejjed u għandhom il-potenzjal li jqanqlu kwistjonijiet ta’ riskju sistemiku. Dan huwa
aspett ieħor li jimmerita aktar konsiderazzjoni bħala parti minn valutazzjoni ta’ l-impatt malKomunità kollha tal-Konvenzjoni (ara l-paragrafu 20).

Drittijiet ta’ terzi
13.

Fir-rigward ta’ l-impatt tal-Konvenzjoni fuq id-drittijiet ta’ terzi, il-BĊE jinnota, l-ewwelnett, li
meta kreditur ta’ detentur ta’ kont jissekkwestra t-titoli, il-liġi ddeterminata skond il-Konvenzjoni
tiddetermina l-prijorità ta’ l-interess tal-kreditur sekwestrant fit-titoli u d-dmirijiet ta’ lintermedjarju fil-konfront ta’ dan il-kreditur (l-Artikolu 2(1)(d) u (e) tal-Konvenzjoni). L-istess liġi
ddeterminata skond il-Konvenzjoni mhux neċessarjament tgħodd ukoll għall-ħtiġiet ġurisdizzjonali
u proċedurali tas-sekwestru, u l-eżekuzzjoni ta’ wara, minħabba r-regoli preżenti fid-diversi Stati
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Membri li jipprovdu li s-sekwestru u l-eżekuzzjoni ta’ titoli ta’ book-entry huma regolati bil-liġi, u
suġġetti għall-ġurisdizzjoni tal-qrati, tal-post fejn jinsabu t-titoli. Ukoll jekk il-Konvenzjoni ma
tibdilx il-ħtiġiet eżistenti ġurisdizzjonali u proċedurali għas-sekwestru u l-eżekuzzjoni, li għadhom
ma ġewx eżaminati, il-Konvenzjoni tista’ tfisser tibdiliet sinifikanti fil-prattika ġudizzjarja. B’mod
partikolari, tista’ żżid b’mod sostanzjali n-numru ta’ każijiet meta qorti li jkollha ġurisdizzjoni fuq
proċedimenti ta’sekwestru jew eżekuzzjoni fir-rigward ta’ titoli ta’ book-entry tkun teħtieġ tapplika
liġijiet barranin – jiġifieri l-liġi applikabbli skond il-Konvenzjoni għat-titoli sekwestrati – biex
ikunu ddeterminati n-natura u l-prijorità ta’ l-intitolament tal-kreditur sekwestrant fil-konfront tattitoli sekwestrati. Min abbozza l-Konvenzjoni qal li kien konxju ta’ din id-diffikultà, u nnota li ‘lliġi li tapplika għall-kwistjonijiet ta’ proprjetà għandha tkun il-liġi tal-post fejn it-titolu tal-propjetà
huwa rreġistrat u fejn, għalhekk, l-ordnijiet dwar il-proprjetà jistgħu jkunu eżegwiti
effettivament14. Eżempju ieħor ta’ l-impatt tal-Konvenzjoni fuq id-drittijiet ta’ terzi jirrigwarda lpreferenzi (liens) legali. Waqt li l-iskop ta’ l-applikazzjoni tal-Konvenzjoni huwa ristrett għal ċerti
preferenzi favur l-intermedjarju tad-detentur tal-kont (l-Artikolu 1(2)(ċ) tal-Konvenzjoni), jista’
madanakollu jaffettwa konsiderevolment preferenzi legali oħra fuq titoli ta’ book-entry (per
eżempju preferenzi tat-taxxa), billi l-liġi tal-Konvenzjoni, nagħtu każ, tiddetermina l-prijorità ta’
dawn il-preferenzi (ara l-paragrafu 1-31 tar-Rapport fuq il-Konvenzjoni ta’ l-Aja).
14.

Barra minn hekk, waqt li parti f’negozju ta’ titoli ta’ book-entry tista’ għall-anqas kuntrattwalment
tobbliga lill-kontroparti tipprovdi informazzjoni rigward il-liġi magħżula fil-ftehim rilevanti talkont, il-Konvenzjoni m’għandhiex trasparenza fil-konfront ta’ terzi. Terzi, bħall-kredituri ta’
detentur ta’ kont li jridu jissekwestraw titoli biex jipproteġu jew jissodisfaw pretenzjoni, jista’
jkollhom drittijiet konkorrenti fit-titoli, jew għall-anqas, interess leġittimu biex ikunu ċerti fejn
jinsabu it-titoli. Minbarra projbizzjonijiet possibbli dwar l-għoti ta’ informazzjoni skond il-liġi li
japplikaw għall-intermedjarju rilevanti u/jew dispożizzjonijiet f’dak is-sens fil-ftehim tal-kont, ikun
diffiċli ħafna għal terzi li jitolbu informazzjoni mid-detentur tal-kont dwar il-liġi magħżula filftehim bejn id-detentur tal-kont u l-intermedjarju tiegħu. Waqt li wkoll skond reġim tad-dritt
internazzjonali privat ibbażat fuq fejn jinsab kont, mhux dejjem faċli għall-terzi li jkunu jafu fiċċert fejn id-debituri tagħhom iżommu kontijiet tat-titoli ta’ book-entry, ir-reġim tal-libertà talgħażla tal-Konvenzjoni jfisser li l-liġi applikabbli għat-titoli ta’ book-entry għall-iskopijiet ta’ linfurzar tad-drittijiet konkorrenti ta' terzi, e.ż. permezz ta’ sekwestru, tiddependi, u tvarja skond, ilkriterju soġġettiv tal-liġi magħżula fil-ftehim, spiss konfidenzjali, tal-kont, li jista’ jkun emendat
ukoll biex jibdel din il-liġi (l-Artikolu 7(1) tal-Konvenzjoni). L-effetti possibbli tal-Konvenzjoni
fuq id-drittijiet u l-istennijiet leġittimi ta’ terzi, hija raġuni oħra għall-bżonn li ssir valutazzjoni
minn qabel ta’ l-impatt tal-Konvenzjoni (ara l-paragrafu 20).

14

Ara r-Rapport fuq il-laqgħa tal-Grupp ta’ Ħidma ta’ Esperti (mill-15 sad-19 ta’ Jannar, 2001) u xogħol relatat informali
magħmul mill-Uffiċċju Permanenti dwar il-liġi applikabbli għad-dispożizzjonijiet ta’ titoli miżmuma minn intermedjarju,
p. 17.
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Armonizzazzjoni tal-liġi sostantiva dwar it-titoli
15.

L-implikazzjonijiet possibbli dwar iċ-ċertezza legali tar-regola tad-dritt internazzjonali privat
preskritta mill-Konvenzjoni ma jqumux meta l-liġi sostantiva dwar iż-żamma, it-trasferiment u lgħoti tal-garanzija ta’ titoli ta’ book-entry miżmuma ma’ intermedjarju hija identika ġewwa lKomunità kollha jew, meta tapplika l-liġi ta’ pajjiż terz, f’livell globali. Il-BĊE huwa għalhekk ta’
l-opinjoni li, waqt li regola tad-dritt internazzjonali privat armonizzata tikkontribwixxi bla dubbju
għat-tneħħija ta’ l-inċertezza fil-kuntest ta’ żamma intrakonfini ta’ titoli ta’ book-entry permezz
ta’sensiela ta’ intermedjarji, riforma fid-dritt internazzjonali privat idealment għandha tkun
ittrattata bħala parti integrali minn riforma usa’ li tħaddan ukoll aspetti tal-liġi sostantiva. Riforma
tal-liġi sostantiva u armonizzazzjoni bħal dawn tassew jirriduċu l-impatt tal-għażla kuntrattwali talliġi applikabbli. F’dan ir-rigward, il-BĊE jilqa’ bi ħġaru t-twaqqif u x-xogħol ta’ Grupp ta’ l-UE
ikkostitwit mill-Kummissjoni Ewropea dwar iċ-Ċertezza Legali f’kwistjonijiet rigward l-Ikklerjar u
l-Ħlas (minn hawn ‘il quddiem msemmi ‘Proġett dwar iċ-Ċertezza Legali’), li jipprovdi opportunità
unika biex jgħaqqad iż-żewġ riformi u jilħaq soluzzjoni waħdanija konsistenti, kif imħeġġa millKummissjoni. Barra minn hekk, minħabba l-integrazzjoni dejjem tiżdied tas-swieq finanzjarji
globali, il-BĊE qed jikkontrolla mill-qrib il-progress ta’ l-Unidroit fl-armonizzazzjoni globali talliġi sostantiva fuq it-titoli ta’ book-entry permezz ta’ “Abbozz preliminari għal konvenzjoni fuq
regoli sostantivi armonizzati dwar titoli miżmumin għand intermedjarju” (minn hawn ‘il quddiem
msejjaħ ‘Abbozz tal-Konvenzjoni ta’ l-Unidroit’). F’dan ir-rigward, huwa nnotat li l-Unidroit
jirrikonoxxi wkoll l-inkonvenjenza ta’ riforma iżolata tad-dritt internazzjonali privat, waqt li nnota
li 'wkoll fil-preżenza ta’ regola ċara u affidabbli tad-dritt internazzjonali privat, huwa possibbli li lliġijiet ta’ żewġ ġurisdizzjonijiet jew iżjed jistgħu jirregolaw sitwazzjoni kollha kemm hi …
għaliex l-analiżi tad-dritt internazzjonali privat ma jipprovdix neċessarjament l-istess risposta firrigward ta’ kull aspett f’sitwazzjoni kumplessa” (ara l-abbozz tan-Noti Spjegattivi fuq l-abbozz talKonvenzjoni ta’ l-Unidroit, paġna 10; ara wkoll il-paragrafu 17). Minħabba l-leġislazzjoni talKomunità eżistenti f’dan il-qasam, il-BĊE mhux konvint li hemm bżonn kbir jew urġenti biex ilKomunità tadotta l-Konvenzjoni, u jirrakkomanda li jkun hemm sinkronizzazzjoni flarmonizzazzjoni tar-regolamenti tad-dritt internazzjonali privat ma’ l-armonizzazzjoni tal-liġi
sostantiva, ta’ l-anqas fil-livell tal-Komunità.

Interferenza minn liġijiet oħra
16.

Element ieħor li jirrigwarda ċ-ċertezza legali hija li l-Konvenzjoni nnifisha ma tiggarantix li liġi
waħda biss tapplika għall-kwistjonijiet li tkopri. Fil-fatt il-Konvenzjoni tipprovdi li l-applikazzjoni
tal-liġi ddeterminata skond il-Konvenzjoni tista’ tkun rifjutata jekk l-effetti ta’ dik l-applikazzjoni
tkun manifestament kontra l-ordni pubbliku tal-forum li jintalab japplika l-Konvenzjoni (l-Artikolu
11(1) tal-Konvenzjoni, li għandu l-eċċezzjoni tradizzjonali dwar l-‘ordni pubbliku’). Barra minn
dan, il-Konvenzjoni ma tipprekludix l-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta’ l-istat tal-forum li,
irrispettivament mil-liġi applikabbli, għandhom jgħoddu ukoll f’sitwazzjonijiet internazzjonali (lArtikolu 11(2) tal-Konvenzjoni, li għandu l-eċċezzjoni tradizzjonali dwar n-‘normi obbligatorji’).
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Minkejja r-restrizzjoni fuq l-interferenzi ta’ dawn il-liġijiet dwar l-ordni pubbliku jew dawk tannormi obbligatorji bis-saħħa ta’ l-Artikolu 11(3) tal-Konvenzjoni, hemm dubbju jekk qorti
f’każijiet eċċezzjonalment rari’ biss (ara l-paragrafu 11-1 tar-Rapport tal-Konvenzjoni ta’ l-Aja)
twarrabx jew tirrestrinġix l-applikazzjoni tal-liġi ddeterminata skond il-Konvenzjoni bis-saħħa ta’
l-Artikolu 11(1) jew (2) tagħha. Per eżempju, ġurisdizzjoni fejn jinsab SSS jew CSD tista' tadotta
dawn in-normi obbligatorji fost oħrajn biex ikun żgurat li l-istruttura legali u operattiva li sseddaq
l-infrastruttura tat-titoli, inkluż il-kontijiet ta’ titoli, tkunx soda u effettiva.
17.

Ġeneralment u irrispettivament mill-interferenza diretta mill-Artikolu 11(1) jew (2) talKonvenzjoni, il-BĊE jinnota li f’ħafna ġurisdizzjonijiet, numru sinifikanti ta’ liġijiet oħra li
jittrattaw diversi kwistjonijiet dwar it-titoli u/jew il-kontijiet ta’ titoli, u li huma spiss ta’ natura taddritt pubbliku, jirriferu għall-applikazzjoni tagħhom għas-situs ta’ dawn it-titoli u l-kontijiet tattitoli. Skond il-leġislazzjoni tal-Komunità preżenti dwar l-aspetti tal-proprjetà tat-titoli, il-liġijiet
dwar is-situs jikkoinċidu mal-liġi li tirregola dawn l-aspetti tal-proprjetà. Meta r-reġim preżenti
jinbidel bil-Konvenzjoni, u wkoll jekk dawn il-liġijiet l-oħra jistgħu jindirizzaw kwistjonijiet li
m’humiex elenkati fl-Artikolu 2(1) tal-Konvenzjoni, dawn il-liġijiet l-oħra u l-liġi tal-Konvenzjoni
jistgħu madankollu direttament jew indirettament jinterferixxu ma’ xulxin. L-Unidroit jikkonferma
wkoll din il-possibbilità: ‘per eżempju, aspetti tal-liġi kuntrattwali, tal-kumpanniji, ta’ l-insolvenza,
tal-proprjetà u tat-titoli, jistgħu jkunu jew ma jkunx soġġetti għad-dispożizzjonijiet dwar l-għażla
tal-liġi, u r-regoli dwar id-dritt internazzjonali privat jistgħu jindikaw ġurisdizzjonijiet differenti
għal ċerti aspetti … Iżda, ċerti lakuni leġislattivi mhux issuspettati, nuqqas ta’ ċarezza,
komplikazzjonijiet jew ostakoli jistgħu jimpedixxu riżultat legali sod, ta’ lanqas fi żmien
raġonevoli. Defiċjenzi fi struttura legali domestika waħda jistgħu joħolqu diffikultajiet dwar aspetti
regolati minn liġi oħra, eċċ. Għalhekk, jista’ jingħad li ż-żamma u t-trasferiment intrakonfini
x`aktarx jistgħu jimmoltiplikaw l-inċertezza legali’ (ara l-abbozz tan-Noti Spjegattivi fuq l-abbozz
tal-Konvenzjoni ta’ l-Unidroit, paġna 10). Din l-interferenza tista’, per eżempju, tkun relatata wkoll
mal-ġbir ta' l-informazzjoni statistika tal-BĊE (ara l-Artikolu 5 ta’ l-Istatut), li tfittex li tnaqqas ilformalitajiet tar-rappurtar fl-istruttura legali eżistenti u fejn bidla tar-reġim preżenti tad-dritt
internazzjonali privat tista’ taffettwa r-rappurtar ta’ negozji u pożizzjonijiet tat-titoli intrakonfini.
L-eżistenza possibbli ta’ din ir-relazzjoni bejn ir-regola tad-dritt internazzjonali privat u l-istruttura
tal-madwar ta’ liġijiet oħra rilevanti tindika l-bżonn ta’ valutazzjoni wiesgħa minn qabel ta’ limpatt ta’ l-effetti tal-Konvenzjoni fil-Komunità u l-armonizzazzjoni tal-liġi sostantiva dwar ittitoli (ara l-paragrafu 20).

Possibbilità ta’ l-eżenzjoni
18.

Finalment, il-BĊE jinnota fil-qasir li, kif indikat fil-paragrafu 1-37 tar-Rapport dwar ilKonvenzjoni ta’ l-Aja, il-possibbiltà għal ċerti SSSs jew CSDs speċifiċi li jibbenefikaw minn
eżenzjoni tal- Konvenzjoni f’ċerti ċirkostanzi bis-saħħa ta’ l-Artikolu 1(5) tal-Konvenzjoni tista’
wkoll tkun rilevanti għal sistemi oħra simili. L-effetti ta’ din l-għażla fuq l-operazzjoni ta’ SSS u
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fuq it-titoli ta’ book-entry miżmumin ma’ SSS għadhom ma ġewx analizzati u għalhekk għandhom
ukoll ikunu vvalutati aktar.
Kunsiderazzjonijiet konklużivi
19.

Billi din il-konsultazzjoni tirrigwarda l-kwistjoni jekk konvenzjoni internazzjonali għandhiex tkun
iffirmata f’isem il-Komunità, l-opinjoni tallum tiffoka fuq, u hija ristretta għal, osservazzjonijiet
ġenerali ta’ rilevanza diretta għall-għoti ta’ parir lill-Kunsill jekk għandux japprova jew le l-firma
tal-Konvenzjoni. Il-BĊE għandu rimarki oħra tekniċi u legali fuq il-konvenzjoni, imma jikkunsidra
li dawn il-kummenti għandhom ikunu indirizzati aħjar fil-qasam ta' valutazzjoni ta' l-impatt millKomunità.

20.

Biex wieħed jirrikapitola, il-leġislazzjoni preżenti tal-Komunità fuq il-liġi applikabbli għaż-żamma,
it-trasferiment u l-kostituzzjoni ta’garanziji ta’ titoli ta’ book-entry miżmuma minn sensiela ta’
intermedjarji irrappreżentat titjib fiċ-ċertezza legali u l-protezzjoni kontra r-riskju sistemiku ġewwa
l-Komunità kollha. Il-Konvenzjoni toffri metodu wieħed possibbli biex jindirizza lkonsiderazzjonijiet leġittimi li jinqalgħu mid-diffikultà li kultant ikun identifikat b’mod ċar fejn
jinsab kont tat-titolu għall-iskopijiet tad-dritt internazzjonali privat f’sistema finanzjarja globali
dejjem iżjed integrata. Il-BĊE jappoġġa l-oġġettiv li jkun stabbilit f’dan il-qasam metodu fid-dritt
internazzjonali privat applikabbli universalment, imma, madankollu minħabba l-implikazzjonijiet
possibbli tal-Konvenzjoni u l-leġislazzjoni tal-Komunita preżenti, jilqa’ valutazzjoni minn qabel
komprensiva ta’ l-impatt tal-Konvenzjoni fil-Komunità. Il-BĊE u l-Ewrosistema, li għalihom laspetti tar-riskji sistemiċi huma ta’ importanza fondamentali, huma lesti li jikkontribwixxu f’din ilvalutazzjoni bħala parti mill-ħidmiet ta’ l-Ewrosistema skond l-Artikolu 105(5) tat-Trattat. Biex ma
jkunx hemm antiċipazzjoni ta’ valutazzjoni bħal din, din għandha ssir qabel ma tibda diskussjoni
dwar il-firma possibbli tal-Konvenzjoni, billi r-reġim eżistenti tal-Komunità huwa tajjeb biżżejjed
u ma tinħtieġx firma urġenti li ma tistenniex għall-Konvenzjoni. Din il-valutazzjoni hija mingħajr
preġudizzju għall-inizjattivi tal-Komunità fil-qasam ta’ l-ikklerjar u l-ħlas u għall-bżonn ta’ riforma
u armonizzazzjoni bla dewmien fil-liġi sostantiva tat-titoli ta’ book-entry, li għandhom isaħħu lintegrazzjoni finanzjarja tal-Komunità.

Magħmula fi Frankfurt am Main, fis-17 ta’ Marzu, 2005.
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