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I. DISPOSICIÓNS XERAIS

XEFATURA DO ESTADO
4956 Corrección de erros do Real decreto lei 10/2012, do 23 de marzo, polo que se 

modifican determinadas normas financeiras en relación coas facultades das 
autoridades europeas de supervisión.

Advertidos erros no texto do Real decreto lei 10/2012, do 23 de marzo, polo que se 
modifican determinadas normas financeiras en relación coas facultades das autoridades 
europeas de supervisión, publicado no «Boletín Oficial del Estado», suplemento en lingua 
galega número 72, do 24 de marzo de 2012, procédese a efectuar as oportunas 
rectificacións:

Na páxina 11, no punto once do artigo terceiro, onde di: «Once. O número 4 do 
artigo 71 queda redactado do seguinte modo: «4. A Comisión Nacional do Mercado de 
Valores informará...»», debe dicir: «Once. O segundo parágrafo do número 4 do artigo 
71 queda redactado do seguinte modo: «A Comisión Nacional do Mercado de Valores 
informará...»».

Na páxina 12, punto quince do artigo terceiro, onde di: «Engádese un novo número 8 
ao artigo 85, que terá a seguinte redacción: «8. Os feitos constatados no exercicio...»», 
debe dicir: «Quince. O número 7 do artigo 85 queda redactado do seguinte modo, 
pasando o actual segundo número 7sic a renumerarse como 8: «7. Os feitos constatados 
no exercicio...»».

Na páxina 17, punto vinte e sete do artigo terceiro, onde di: «Vinte e sete. Engádese 
un novo artigo 107 bis, que terá a seguinte redacción: «Artigo 107 bis. Información e 
notificación de infraccións e sancións administrativas.»», debe dicir: «Vinte e 
sete. Engádese un novo artigo 107 ter, que terá a seguinte redacción: «Artigo 107 
ter. Información e notificación de infraccións e sancións administrativas.»».

Na páxina 22, no punto tres da disposición derradeira primeira, onde di: «… ao abeiro 
do previsto no artigo 4 desta lei terán...», debe dicir: «… ao abeiro do previsto no artigo 4 
deste real decreto lei terán...».
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