Shtojca II
Tabela 1 Përmbledhje e sektorëve, pasigurive dhe përditësimeve
Kodi NFR (Udhëzuesi i
EMEP)

1.A.1 Industritë e
Energjisë (Termocentrali,
Prodhimi i Nxehtësisë,
etj.)
1.A.2 Djegia në industritë
prodhuese dhe në
ndërtimtari
2. Sektori i Procesit
Industrial dhe Përdorimit
të Produkteve (IPPU)
1.A.1 Industritë e
Energjisë (Termocentrali,
Prodhimi i Nxehtësisë,
etj.)
1.A.2 Djegia në industritë
prodhuese dhe në
ndërtimtari
2. Sektori i Procesit
Industrial dhe Përdorimit
të Produkteve (IPPU)
1.A.4 Djegie e vogël –
komerciale
/institucionale, banesore

Nënkategoria

Kate
goria
kryes
ore

Pasiguria

Industritë e
mëdha

PO

5% e gabimeve
të supozuara
Masat e IPPC
50% e
gabimeve të
supozuara
-IPPC të tjera

Industri me
leje
mjedisore

JO

Pjesërisht e
përfshirë në
bazën e të
dhënave prodhimi i
asfaltit
50% gabim i
supozuar

Ngrohja
shtëpiake,
ngrohja
komerciale

PO

Aktiviteti: 10%
e gabimeve të
supozuara
Për
aktivitete/shër
bime të

Prioriteti

Përditësimet e MMPH

Përditësoni të dhënat për
instalimin e IPPC pa matje
për ndotësit kryesorë:
PM10, PM2.5, NOx, SO2,
KOAJM
Zhvillimi i vazhdueshëm i
inventarit me instalime të
reja
Sistemi i MMPH ndryshon
duke zvogëluar pasigurinë
Rritja e plotësisë së bazës
së të dhënave

Lista e të dhënave të nevojshme
për leje (si lartësia dhe diametri i
emetuesve, emisionet totale
vjetore në Mg/vit, rrjedhja e gazit
në kushte dhe temperatura reale
dhe standarde, koordinatat e
emetuesit,
Zhvillimi i vazhdueshëm i inventarit
me instalime të reja - bazuar në
lejet e reja IPPC
Analiza e vazhdueshme e lejeve
mjedisore dhe llogaritja e
emisioneve për instalimet e
përzgjedhura dhe implementimi i
të dhënave në bazën e të dhënave
të emisioneve

Përmirësimi i shpërndarjes
hapësinore të emisionit në
qytete

1. Metodologjia e llogaritjes së
kërkesës për nxehtësi/energji, të
dhënat e koeficientit të nxehtësisë
për ndërtesat me vjetërsi të
ndryshme në Kosovë (në rast të
mungesës së të dhënave duke u

Sigurimi i dërgimit të të
dhënave në mënyrë

bizneseve: 50100%
Faktori i
emisionit:
SO2-10% NOx,
KOAJM: 20%
PM10, PM2.5:
20% - 50% HM:
100%

sistemike

Zvogëlimi i pasigurisë së
faktorit të aktivitetit për
biznesin/shërbimet e vogla
në qytete

bazuar në anketa/pyetësor apo
statistika
2. Përmirësimi i shpërndarjes
hapësinore:
- marrja e adresave aktuale dhe të
plota apo shtresës ndërtimore,
- të dhënat për ngrohtoren e
qytetit (numri i ndërtesave të
kyçura, sasia e ngrohjes së
furnizuar),
- ndarja e qyteteve në qarqe të
balancuara me strukturë
homogjene të ndërtimit.
3. Regjistrimi i ri i popullsisë në vitin
2021 – të përfshihen të dhënat e
nevojshme për përditësim:
- Numri dhe lloji i ndërtesave dhe
stufave në vendbanime/qytete,
- Struktura e vjetërsisë dhe lloji i
stufave,
- Lloji dhe sasia e lëndës djegëse që
përdoret nga ekonomitë familjare,
- Zona mesatare e ekonomive
familjare dhe shërbimeve.
4. Zhvillimi i bashkëpunimit me
qytete për të dhënat e nevojshme
për transferimin e menaxhimit të
cilësisë së ajrit:
- Mbledhja e të dhënave lokale nga
qytetet (d.m.th. regjistri i
bizneseve, përdorimi i lëndëve
djegëse nga administrata publike,

1.A.3 Emisioni i
shkarkimeve në
transportin rrugor,
Konsumimi i gomave dhe
frenave të automjeteve
rrugore, konsumimi i
sipërfaqes së rrugës

5. Mbeturinat
3. Bujqësia

Transporti
rrugor

Deponitë –
emisionet e
grimcave
ndotëse PM10

1.B.1.a Emisionet fugjitive
nga lëndët e ngurta
Bujqësia –

PO

JO
Emeti
met e
NOx
në
bujqë

Aktiviteti:
2% e gabimeve
të supozuara;
Të dhënat tjera
të trafikut (të
modeluara) =
10% e
gabimeve të
supozuara
Faktori i
emisionit:
SO2 – 10%,
NOx, PM10,
PM2.5,
KOAJM:20%
HM:100%
Të dhënat e
aktivitetit:
10% e
gabimeve të
supozuara;

Zvogëlimi i pasigurisë në
nivel të qyteteve
Sigurimi i dorëzimit të
dorëzimit të të dhënave në
mënyrë sistemike

Identifikimi dhe eliminimi i
gabimeve të mëdha

të dhënat për ngrohtoren e
qytetit),
- Përgatitja e inventarëve të
detajuar të emisionit për burimet
me djegie të vogël në qytetet më të
ndotura.
5. Bashkëpunimi me institute
shkencore apo universitete për ta
realizuar fushatën për matjen e
emisioneve nga stufat/kaldajat
shtëpiake.
Zhvillimi i bashkëpunimit me qytete
për të dhënat e nevojshme për
transferimin e menaxhimit të
cilësisë së ajrit (lidhur me matjet e
trafikut lokal, regjistrit të veturave)

Përditësimi i vazhdueshëm për çdo
vit
Identifikimi dhe eliminimi i
gabimeve të mëdha

djegëse
2.A.5.a. Aktivitetet në
gurthyes dhe miniera për
minerale tjera nga
thëngjilli
11.C. Burimet tjera
natyrore

blegtoria dhe
kultivimi i
tokës
Burimet tjera
natyrore:
pyjet

si - PO

Faktori i
emisionit:
SO2, NOx,
KOAJMM - 20100%, PM10,
PM2.5: 50% >100%
HM: > 100%

Tabela 2 Përmbledhje e sektorëve që janë të përfshirë dhe që nuk janë të përfshirë në inventarin e emetimit
Kodi NFR për sektorët
kryesorë
1.A Djegia

Kodi NFR për sektorët e përfshirë në
bazën e të dhënave
1.A.1 Industritë e energjisë
(Termocentrali, Prodhim i Nxehtësisë,
etj.) me leje IPPC
1.A.2 Djegia në industritë prodhuese
dhe në ndërtimtari – me leje IPPC
1.A.2 Djegia në industritë prodhuese
dhe në ndërtimtari – prodhimi i asfaltit
1.A.3 Emisioni i shkarkimeve nga
transporti rrugor
1.A.3.b.vi-vii Konsumimi i gomave dhe
frenave të automjeteve rrugore,
1.A.4 Djegia e vogël –
komerciale/institucionale, rezidenciale
1.A.4 Burime dhe makineri të tjera të
lëvizshme jo rrugore për bujqësinë
1.A.3.a Aviacioni – do të përfshihet në
përditësim

Kategoria Kodi NFR i sektorëve që nuk janë të përfshirë
kryesore në bazën e të dhënave
1.A.1 Industritë e energjisë (Termocentrali,
PO
Prodhim i Nxehtësisë, etj.) tjera

Kategoria
kryesore
JO

PO

1.A.2 Djegia në industritë prodhuese dhe në
ndërtimtari - tjera

JO

PO

1.A.3.b.v Avullimi i benzinës

JO

PO

1.A.3.c Hekurudhat

JO

PO

1.A.3.d Navigimi (anije)

JO

JO

1.A.3.e.i Transportimi përmes tubacioneve

JO

JO

1.A.4 Burime dhe makineri të tjera jo rrugore të
lëvizshme - përveç për bujqësi

JO

JO

1.B Emisionet fugjitive
nga lëndët djegëse

2. Sektori i Procesit
Industrial dhe Përdorimit
të Produktit (IPPU)

3. Bujqësia

5. Mbetjet

1.B.1.a Emisioni fugjitive nga lëndët e
ngurta djegëse

JO

1.B Emisionet fugjitive nga lëndët djegëse

JO

1.B.1.a Emisionet fugjitive nga lëndët e ngurta
djegëse: nxjerrja e thëngjillit nga miniera dhe
trajtimi i tij

JO

1.B.1.c Emisionet tjera fugjitive nga lëndët e
ngurta djegëse

JO

1.B.2.a.i, 1.B.2.b Emisionet fugjitive: eksplorimi,
prodhimi dhe transporti i naftës dhe gazit
natyror

JO

1.B.2.a.iv Nafta nga emisionet fugjitive: rafinimi
dhe magazinimi

JO

1.B.2.a.v Shpërndarja e produkteve të naftës

JO

1.B.2.c Emisionet tjera fugjitive nga prodhimi i
energjisë

JO

2. Sektori i Procesit Industrial dhe Përdorimit të
Produktit (IPPU) - tjera

JO

2. Sektori i Procesit Industrial dhe
Përdorimit të Produktit (IPPU) me leje
IPPC
2.A.5.a Aktivitetet në gurthyes dhe
miniera për minerale ndryshe nga ato
të thëngjillit
3.B Menaxhimi i plehut organik
3.D Prodhimi i kulturave bujqësore dhe
tokat bujqësore

PO

JO
JO

3.D.f, 3.I Bujqësia tjetër që përfshinë përdorimin
e pesticideve

JO

5.A Trajtimi biologjik i mbeturinave:

JO

3.F Djegia në terren e mbeturinave bujqësore
5.B.1 Trajtimi biologjik i mbeturinave:

JO
JO

JO

asgjesimi i mbeturinave të ngurta në
tokë

6. Burime tjera
11. Burime natyrore

kompostimi

11.C. Burimet tjera natyrore
Pyjet që nuk janë të menaxhuara dhe
që janë të menaxhuara
JO

5.B.2 Trajtimi biologjik i mbeturinave: tretja
anaerobe në objektet e biogazit

JO

5.C.1.a Djegia e mbeturinave komunale

JO

5.C.1.b Djegia e mbeturinave industriale,
përfshirë mbeturinat e rrezikshme dhe llumrat e
ujërave të zeza

JO

5.C.1.b.iii Djegia e mbeturinave klinike

JO

5.C.1.b.v Kremimi

JO

5.C.2 Djegia e hapur e mbeturinave

JO

5.D Trajtimi i ujërave të zeza

JO

5.E Mbeturinat tjera

JO

6.A Burime tjera
11.A Vullkane

JO
JO

11.B Zjarre pyjore
Kullotat natyrore dhe bimësi të tjera

JO
JO

Ligatina dhe ujëra
Kafshë
Depërtimi gjeologjik
Vetëtima

Tokat pyjore dhe të kullotave
Ndryshimet në pyje dhe stokun tjetër të
biomasës drusore
Konvertimi i pyjeve dhe kullotave
Braktisja e tokës së menaxhuar
Emisionet e CO2 nga toka apo largimi në tokë
Tjera

