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Assunto: Pedido de substituigão.

Nos termos estatutarios e aplicaveis, solicita-se a Vossa Excelancia a
substituicäo da proposta de alteragäo ao art. 20. 0 da proposta de decreto
legislativo regional "Regime Juridic° da Conservagão da Natureza da Protegao
da Biodiversidade" transpitie para o ordenamento juridico regional a Diretiva
no 92/43/CEE do Conselho de 21 de Maio de 1992, relativa a preservagäo dos
habitats naturals e da fauna e da flora selvagens, e a Diretiva no
2009/147/CE do Parlament° Europeu e do Conselho, de 30 de Novembro de
2009, relativa a conservagäo das ayes selvagens, conforme documento em
anexo.

Corn os melhores cumprimentos

o Presidente do Grupo Parlamentar

Duarte Freitas
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PROPOSTA DE DECRETO LEGISLATIVO REGIONAL

REGIME 7URiDICO DA CONSERVACAO DA NATUREZA E DA
PROTECAO DA BIODIVERSIDADE

Trans')tie para o ordenamento juridic° regional a Diretiva no
92/43/CEE do Conselho de 21 de Maio de 1992, relativa

preservacão dos habitats naturals e da fauna e da flora selvagens, e
a Diretiva no 2009/147/CE do Parlamento Europeu e do Conselho,

de 30 de Novembro de 2009, relativa a conservagäo das ayes
selvagens

Proposta de alteracão - Emenda

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

Artigo 200
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4 - 0 piano sectorial deve ser revisto sempre que sèiierifique alteragão dos
limites das areas da respectiva incidencia, tendo em vista a execugäo de
medidas de gestäo para as novas areas, ou quando se verificar que as
medidas de conservacäo de especies e habitats säo insuficientes ou
desadequadas.
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Horta, Sala das Sesseles, 24 de janeiro de 2012
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