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pecto ós administradores e directores das ditas empre-
sas. Procédese así a modifica-la lei no sentido requirido
polo dereito comunitario, mediante unha disposición
interna de carácter obrigatorio, o real decreto-lei, co mes-
mo valor xurídico có da modificada.

Na súa virtude, en uso da autorización concedida polo
artigo 86 da Constitución, por proposta do ministro do
Interior e logo de deliberación do Consello de Ministros
na súa reunión do día 29 de xaneiro de 1999,

D I S P O Ñ O :

Artigo único. Modificación parcial dos artigos 7, 8 e 10
da Lei 23/1992, do 30 de xullo, de seguridade pri-
vada.

1. Modifícase a redacción da letra b) do punto 1
do artigo 7, que queda como segue:

«b) En todo caso, as empresas de seguridade
que presten servicios con persoal de seguridade
deberán te-la nacionalidade dun estado membro
da Unión Europea ou dun estado parte no Acordo
sobre o Espacio Económico Europeo.»

2. Modifícase a redacción da letra a) do artigo 8,
que queda como segue:

«a) Ser persoas físicas residentes no territorio
dalgún dos estados membros da Unión Europea
ou dun estado parte no Acordo sobre o Espacio
Económico Europeo.»

3. Modifícase a redacción da letra a) do punto 3
do artigo 10, que queda como segue:

«a) Te-la nacionalidade dalgún dos estados
membros da Unión Europea ou dun estado parte
no Acordo sobre o Espacio Económico Europeo,
aptitude física e capacidade psíquica necesarias
para o exercicio das funcións.»

Disposición derrogatoria única. Eficacia derrogatoria.

1. Quedan derrogadas cantas disposicións de igual
ou inferior rango se opoñan, contradigan ou resulten
incompatibles co disposto no presente real decreto-lei.

2. Tódalas normas e disposicións de desenvolve-
mento da Lei 23/1992 entenderanse modificadas con-
forme o disposto no presente real decreto-lei.

Disposición derradeira única. Entrada en vigor.

O presente real decreto-lei entrará en vigor o día
siguiente ó da súa publicación no «Boletín Oficial del
Estado».

Dado en Madrid o 29 de xaneiro de 1999.

JUAN CARLOS R.

O presidente do Goberno,

JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

2635 CORRECCIÓN de erros da Lei 34/1998, do
7 de outubro, do sector de hidrocarburos.
(«BOE» 29, do 3-2-1999.)

Advertidos erros no texto da Lei 34/1998, do 7 de
outubro, do sector de hidrocarburos, publicado no «Bo-
letín Oficial del Estado» suplemento número 5 en lingua
galega, do mércores, 28 de outubro de 1998, procédese
a efectua-las oportunas modificacións:

Na páxina 324, primeira columna, disposición adi-
cional décimo primeira, punto segundo.3, derradeiro
parágrafo, novena liña, onde di: «.... que estean repre-
sentadas...», debe dicir: «... que non estean representa-
das...».

Na páxina 327, segunda columna, disposición tran-
sitoria novena, sexta liña, onde di: «...nun prazo superior
a dous anos...», debe dicir: «...nun prazo non superior
a dous anos...».
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