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PROPOSTA DE DECRETO LEGISLATIVO REGIONAL

REGIME JURIDIC° DA CONSERVACAO DA NATUREZA E DA PROTECAO
DA BIODIVERSIDADE

TranspCie para o ordenamento juridico regional a Diretiva n 92/43/CEE do
Conselho de 21 de Maio de 1992, relativa a preservacdo dos habitats naturals e da

fauna e da flora selvagens, e a Diretiva n Q 2009/147/CE do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 30 de Novembro de 2009, relativa a conservacao das ayes selvagens

Proposta de alteracão - Emenda

Nos termos das disposicbes regimentais aplicaveis, o Grupo Parlamentar do PSD
apresenta a seguinte proposta de alteracão:
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4 - 0 piano sectorial deve ser revisto sempre que se verifique alteracao dos limites das
areas da respectiva incidäncia, tendo em vista a execucao de medidas de gestdo para as
novas areas ou quando se verificar que as medidas de conservacdo sac) insuficientes,
nao podendo decorrer um periodo superior a 10 anos entre revisoes.
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Horta, Sala das Sessöes, 24 de janeiro de 2012.

Os Deputados
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grupo parlamentar

PROPOSTA DE DECRETO LEGISLATIVO REGIONAL

REGIME JURIDIC° DA CONSERVACAO DA NATUREZA E DA PROTECAO
DA BIODIVERSIDADE

TranspOe para o ordenarnento juridico regional a Diretiva n Q 92/43/CEE do
Conselho de 21 de Maio de 1992, relativa a preservacdo dos habitats naturais e da

fauna e da flora selvagens, e a Diretiva n 2009/147/CE do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 30 de Novembro de 2009, relativa a conservacáo das ayes selvagens

Proposta de alteracdo - Emenda

Nos termos das disposicees regimentals aplicaveis, o Grupo Parlamentar do PSD
apresenta a seguinte proposta de alteracao:

Aftigo 76°
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1 - Quando sejam arrojadas carcacas ou suas partes, podem ser recolhidas amostras de
tecidos ou Orpos que se considerem como tads ao esrudo da biologia ou ecologia da
especie.

2 - A recolha das amostras e a sua distribuicao pelos centros de investigacao e pelos
investigadores e coordenada pela RACA.
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Horta, Sala das Sessoes, 24 de janeiro de 2012.

Os Deputados
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PROPOSTA DE DECRETO LEGISLATIVO REGIONAL

REGIME JURIDIC° DA CONSERVAGA0 DA NATUREZA E DA PROTECAO
DA BIODIVERSIDADE

Transpne para o ordenamento juridico regional a Diretiva n 92/43/GEE do
Conselho de 21 de Maio de 1992, relativa a preservacao dos habitats naturals e da

fauna e da flora selvagens, e a Diretiva II° 2009/147/CE do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 30 de Novembro de 2009, relativa a conservacdo das ayes selvagens

Proposta de alteracdo - Emenda

Nos termos das disposicaes regimentais aplicaveis, o Grupo Parlamentar do PSD
apresenta a seguinte proposta de alteracão:

Artigo 132°
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2 - A perda, o roubo ou a destruino de documentos que titulam liceneas ou certificados
deve ser participada a autoridade administrativa emissora no prazo de 15 dias contado
da data em que o facto se verificou ou dele teve conhecimento.

Horta, Sala das SessOes, 24 de janeiro de 2012.

Os Deputados



ANEXO II
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PROPOSTA DE DECRETO LEGISLATIVO REGIONAL

REGIME JURIDIC° DA CONSERVACAO DA NATUREZA E DA PROTECAO
DA BIODIVERSIDADE

TranspOe para o ordenamento juridico regional a Diretiva n° 92/43/CEE do
Conselho de 21 de Maio de 1992, relativa a preservacdo dos habitats naturals e da

fauna e da flora selvagens, e a Diretiva n 2 2009/147/CE do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 30 de Novembro de 2009, relativa a conservacdo das ayes selvagens

Proposta de alteracdo - Emenda

Nos termos das disposicOes regimentals aplicaveis, o Grupo Parlamentar do PSD
apresenta a seguinte proposta de alteracao:

- No mapa A-Mamifeos, Balaenopteridae, a coluna referente ao Sibbaldus
(Balaenoptera) musculus (Linnaeus, 1758) e substituida pela seguinte:

Balaenoptera musculus (Linnaeus, 1978) Baleia-azul H-IV; B-II; CMS-I; 0

- aditada ao mapa A Mamiferos, Chiroptera, Vespertilionidae a seguinte coluna:

Pipistrellus maderensis (Dolsor, 1878) Morcego-da-Madeira H-IV; B-II
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- No mapa L - Angiospermicas, Campamulacae, a coluna referente a Azorina vidalii
(H.C.Watson) Peer é substituida pela seguinte:

Azorina vicl q lii (H.C.Watson) Peer Azorina viddlia H-II; H-IV; B-I; T100

Horta, Sala das SessOes, 24 de janeiro de 2012.

Os Deputados
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