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HYRJE
Grupi i trajnimit të projektit IBECA përgatiti një program të plotë kursesh të formimit profesional
bazuar në raportin e vlerësimit në fazën fillestare të projektit. Gjatë kësaj kohe janë shtuar edhe
materiale të tjera në përmbajtjen e moduleve të trajnimit, si rezultat i kërkesave të ngritura gjatë
fazës së zbatimit të projektit.
Një nga kërkesat e ngritura për përgatitjen e materialeve shtesë të trajnimit ishin edhe aplikimet për
leje mjedisi për ndërtimin e impianteve për trajtimin e mbetjeve me energji.
Grupi i projektit IBECA ishte në dijeni të disa aplikimeve, të cilat ishin aprovuar për ndërtimin dhe
operimin e impianteve për trajtimin e mbetjeve me energji si në Tiranë, Elbasan dhe Fier. Ai, i cili ka
avancuar më shumë është ai i Elbasanit, i cili është ndërtuar dhe kolauduar gjatë fazës të zbatimit të
projektit IBECA.
Kompania ALBTEK Energy ka afruar asistencën, duke lejuar vizitat në terren gjatë sesioneve të
trajnimit të projektit IBECA, gjatë fazës së ndërtimit dhe kolaudimit të impiantit në Elbasan.
Kjo gjë mundësoi që programet e trajnimit të zhvilluara nga projekti IBECA të shoqëroheshin nga
konkretizime në terren në lidhje me Vlerësimin e Ndikimin në Mjedis, Shkrimin dhe Inspektimin e
Lejeve të Mjedisit si dhe në përfundim me çështjet që kanë të bëjnë me Monitorimin Mjedisor për
instalimet për Trajtimin me Energji të Mbetjeve.
Një nga rezultatet e këtij procesi ishte edhe bashkëpunimi midis Inspektoriatit Shtetëror të Mjedisit
dhe Pyjeve (ISHMP) dhe Specialistëve të Monitorimit të Agjensive Rajonale të Mjedisit për të
korrigjuar një sërë problemesh me lejet e tipit A dhe B që janë sot në qarkullim.
Të gjitha lejet e tipit A dhe B janë kopje e modelit të lejes të përcaktuar në Ligjin për Lejet. Kjo gjë
mund të ishte e pranueshme deri në një farë pike, nëse përmbajtja do të ishte specifike për instalime
të ndryshme. Kjo gjë është shumë e rëndësishme në rastin e kushtit 7 për Monitorimin e
shkarkimeve të instalimit, ku çdo sektor i industrisë ka shkarkime të ndryshme në ajër dhe pika të
ndryshme monitorimi.
Fatkeqësisht, situata aktuale me lejet e mjedisit që janë në qarkullim, ka rezultuar që çdo instalim ka
të njëjtin numër pikash monitorimi dhe për më tepër ka një mungesë të të dhënave në tabelat e
monitorimit, ndonëse këto të dhëna janë në kuadrin ligjor aktual.
Sfida e autoriteteve është të korrigjojnë mungesat në lejet aktuale, duke i sjellë ato në linjë me
kërkesat bazike për një leje mjedisi për instalimet industriale.
IBECA ka propozuar një zgjidhje për këtë problem, duke përfshirë aktorët kryesorë të sektorit, gjë e
cila është përfshirë në një dokument të veçantë si produkt i projektit. Ishte me rëndësi që projekti
IBECA përdori trajnimin për Trajtimin me Energji të Mbetjeve si një mundësi për të adresuar kushtet
e lejeve të mjedisit në kontekstin e sektorëve specifik të industrisë.
Një nga rezultatet konkrete të kryera për impiantet me trajtim me energji të mbetjeve, me stafin e
inspektorëve dhe agjensive, ishte përgatitja e listës së kontrollit për monitorimin dhe inspektimin e
impianteve të trajtimit të mbetjeve me energji. Kjo gjë do të mundësojë që të merren në konsideratë
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të gjitha aspektet gjatë fazës së shkrimit të lejes dhe inspektimit të saj nga Inspektoriati dhe
Agjensia.
Aneksi 1 përmban listën e kontrollit të përgatitur nga IBECA si pjesë e Aktivitetit B.2. Zhvillimi i
Kompetencave të Inspektoriatit Shtetëror.
Kjo listë kontrolli duhet të përdoret sëbashku me Direktivën e Incenerimit të Mbetjeve dhe
Dokumentave BREF për Trajtimin e Mbetjeve.
Përdoruesit e kësaj liste kontrolli duhet të familjarizohen edhe me tabelën e Vlerave Limit të
Shkarkimeve dhe udhëzuesve të zhvilluara nga IBECA.
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Aneksi 1: Listë Kontrolli për Inspektimet Mjedisore – Inceneratori i Mbetjeve/
Trajtimi me Energji i Mbetjeve
Data e
Inspektimit:

Emri i Instalimit:
Nr. i lejes

Inspektori qe drejton
inspektimin:

Skuadra e
inspektimit:
Përfaqësuesi i impiantit dhe
pozicioni i punës:

Nr.

Çështjet për t’u inspektuar

Përputhshmëria
(Po; Jo ose Jo të
Aplikueshme*)

Projektimi, Pajisjet dhe Operimi i Impiantit
1
A ka në instalim më shumë se një linjë incenerimi?
Cili është kapaciteti maksimal i projektuar dhe kapaciteti maksimal i inicenerimit të
2
impianti (në ton/orë)?
3
A do të incenerohen/digjen mbetjet të rrezikshme?
A janë temeparaturat e operimit, pas injektimit të ajrit të djegies, 1,100°C për mbetjet
4
e rrezikshme më shumë se 1% të hidrokarbureve të halogjenizuara, ose 850°C për të
gjitha mbetjet e tjera?
Në rastin kur temperaturat e operimit janë më të ulta, duhet të zbatohen përjashtimet
5
e Nenit 6(4) të Direktivës për Incenerimin e Mbetjeve?
6
Cila është koha e qëndrimit të gazit në temeparturën e operimit të përcaktuar më lart?
Në rast se koha e qëndrimit është më pak se 2 sekonda, duhet të zbatohen
7
përjashtimet e Nenit 6(4) të Direktivës të Incenerimit të Mbetjeve?
Cila është teknika që përodret për të verifikuar kohën e qëndrimit të gazit dhe
8
temperaturën minimale të operimit, si gjatë operimit minimal si dhe gjatë kushteve më
të papërshtatshme të operimit, sipas Direktivës të Incenerimit të Mbetjeve Neni 6(4).
A është matur temperature në dhomën e djegies sipas Nenit 6(1) të Direktivës të
9
Incenerimit të Mbetjeve?
A ka një sistsme automatik për të parandaluar ngarkimin e mbetjeve sipas kushteve të
10
veçanta të përshkruara në Nenin 6(3) dhe 6(4) të Direktivës të Incenerimit të
Mbetjeve?
A përdorni impianti pasurimin e oksigjenit në gazin e djegies? Nëse po, cili është
11
përqendrimi i oksigjenit në ajrin sekondar (% oksigjenit)?
A ka për çdo linjë, të paktën një mbështetëse për djegien, e cila merr funksionin
12
automatikisht kur bien vlerat e tempearturës në furrë?
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Nr.

Çështjet për t’u inspektuar

Përputhshmëria
(Po; Jo ose Jo të
Aplikueshme*)

Cila lëndë djegëse përdoret për procesin e fillimit dhe përfundimit? Nëse përdoret
lëndë tjetër djegëse përveç gazit natyror, LGP, naftë, a mund të provohet që lënda
djegëse e përdorur nuk do të shkaktojë shkarkime të mëdha?
A keni një metodë para trajtimi për të siguruar që standardet e cilësisë e përmbajtjes
14
të Karbonin Total Organik (TOC) ose Humbjet në Ndezje (LOI) të hirit fundor ose
skorjeve? Nëse po, a mundësohet një përshkrim?
A është mbulimi (tarraca) dhe sistemi i drenazhimit i tillë për të minimizuar ndotjen e
15
ujrave të shout? A ka mjaftueshëm kapacitet magazinues për ujrat e shiut të ndotur
për të lejuar marrjen e mostrave dhe analizimin e tyre para së ato të shkarkohen?
Menaxhimi i Mbetjeve që vijnë në Impiant
13

16

17

18

19

20

21

22

23
24
25

26
27

Amundësohet informacioni më poshtë për të gjitha mbetjet që digjen në impiant:
përshkrimi i mbetjeve, kodi i katalogut për mbetjet, sasia vjetore për asgjesim (ton),
deklarata nëse janë mbetje të rrezikshme apo jo?
Në rastin se trajtohen mbetje të rrezikshme, a mundësohet informacion shtesë për
kategorinë e mbetjeve të rrezikshme, emir dhe maksimumi i përqëndrimit, përmbajtja
e mbetjeve, fuqia kalorifike e tyre etj?
A gjenerohet ndonjë fraksion mbetjesh të rrezikshme nga impainti ku inceneratori
është pjesë?
Si sigurohet që informacioni për sasinë e mbetjeve që do të vijë në impiant të
sigurohet përpara ardhjes së ngarkesës? (Neni 5(2) i Direktivës për Incenerimin e
Mbetjeve)
A plotësohen kërkesat e Nenit 5(3) të Direktivës për Incenerimin e Mbetjeve? (kërkesat
për rrymën e mbetjeve të rrezikshme)
A merren mostra për t’u analizuar nga mbetjet e rrezikshme? Cila është periudha e
mbajtje së mostrave pasi ka përfunduar cikli i djegies? Minimumi është 1 muaj (Neni
5(4) (b) Direktiva për Incenerimin e Mbetjeve).
A incenerohen/digjen mbetje klinike infektive (si të përcaktuara në Aneksin III të
Direktivës)? Nëse po, a do të shkojë ngarkesa me këto mbetje nga magazine për në
furrë, pa u përzier me kategori të tjera të mbetjeve, dhe pa trajtimin e drejtpërdrejtë
gjatë ngarkimit të furrës si kërkohet në Nenin 6(7) të Direktivës të Incenerimit të
Mbetjeve?
A para trajtohen mbetjet që hyjnë në impaint në temperaturën për të reduktuar sasinë
e kompostit, për të kontrolluar shkarkimet dhe për të parandaluar sasinë e mbetjeve
të panevojshme?
A shkarkohen/ngarkohen mjetet në vendet e përcatuara në impiant?
A mbahen mbetjet që kanë erë të rëndë në një ndërtesë të izoluar për sa i takon
erërave të rënda, ku kontrollohet presioni negative i krijuar nga ajri i djegshëm, më anë
të dyerve automatike për hapjen dhe mbylljen e tyre?
A janë pajisjet e fiksjes së zjarrit, sipas kërkesave të zyrës së zjarrfikëse, kryesisht për
mbetjet e ngurta urbane, mbetjet klinike dhe mbetjet nga kimikatet?
A janë lëndët djegëse dhe kimikatet e trajtimit të magazinuara në kontenierë të
përshtatshëm ose në kapanone (mundësiht me sisteme më avull të mbyllur)?

Incenerimi/djegia e mbetjeve të ngurta urbane
28

A plotësohen të gjitha rregullat ligjore?
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Nr.

Çështjet për t’u inspektuar

29

A shpërndahen mbetjet në kontenier/makina të mbyllura dhe shkarkohen në zona të
kontrolluara dhe të mbyllura, kryesisht për të mos shpërndarë erërat e rënda?
A janë projektuar procedura të posaçme për të evituar shpërhapjen e mbetjeve?

30
31

Përputhshmëria
(Po; Jo ose Jo të
Aplikueshme*)

A aplikohen teknikat për të rritur homogjenitetin e mbetjeve që hyjnë në incinerator?
A sigurohet (me anë të inspektimit) që çdo mbetje, e cila do të pengonte procesin e
operimit sipas kushteve të lejes, largohet nga rryma që shkon për djegie dhe
32
magazinohet në një zonë të veçantë deri në largimin përfundimtar të tyre?
A merren masa për të minimizuar erat e rënda në hapsirat e mbyllura (si dyer që
mbyllen vetë, ventilimi, trajtimi i ajrit që del, koha e magazinimit, monitorimi i cilësisë
33
të mbetjeve që hyjnë në system, etj.?
Ngarkimi i Mbetjeve
A përdoret një sistem automatik për të parandaluar ngarkimin e mbetjeve në ato raste
34
kur temperature e furrës nuk është në normat e kërkuara, dhe në rastet kur
monitorimi I vazhdueshëm tregon se vlerat limit të shkrkimeve janë tejkauar?
35
A është i kombinuar ngarkimi i mbetjeve me kushtet e furrës?
A është siguruar që procesi i ngarkimit të jetë sa më hermetik dhe sistemi i kontrollit të
36
ventilatorit të reagojë ndaj presioneve të furres gjatë ngarkimit për të evituar largimin
e tymit apo gazeve të tjera?
A janë të kombinuar mekanizmat që ngarkojnë prapambetjet për të parandaluar
37
ngarkesat sipas kushteve të përcaktuara në Direktivën e Incenerimit të Mbetjeve?
38
A ka procedura për të siguruar që të mos kalojë norma e ngarkimit?
39
A tejkalohen normat e xhiros dhe a regjistrohen ato (ashtu si jepet në leje)?
A rregullohen normat e masës së xhiros për të siguruar kushte optimale të djegies,
40
ndërkohë që ruhet një sasi e mjaftueshme e mbetjeve në dhomën e djegies?
A përdoren dhomat hermetike të transportit nëse ka rrezik që mbetjet apo lëndët
41
djegëse të largohen nga mekanizmi i ushqimit të procesit?
A është projektuar mekanizmi i ngarkimit të mbetjeve për të parandaluar rrjedhjen
42
mbrapsht të lëndëve djegëse? A ka të instaluar një system alarmi të instaluar në
pajisjen hyrëse (hinkën)?
A ka dyer të izoluara që parandalojnë zjarrin flakërues, që mbështesin dyer e
43
prapambetjeve apo ka një sistem ftohje?
44
A tregojnë procedurat operative se si mbingarkesa e furrës do të parandalohet?
A është siguruar që mbetjet klinike vijnë në furrë direkt nga magazine, pa u përzier me
45
kategori të tjera të mbetjeve dhe pa trajtim të drejtëpërdrejtë?
Menaxhimi i Mbetjeve që dalin pas Trajtimit
Të përgjithshme:
46
47

48

A reduktohen, rekuperohen, riciklohen apo asgjesohen mbetjet që dalin pas trajtimit
në impiant?
A ka ndonjë përshkrim në lidhje me mënyrën se si parashikohet të reduktohen mbetjet
e rrezikshme pas trajtimit dhe si do të riciklohen atëherë kur është e mundur?
A mundësohet informacioni më poshtë për çdo mbetje që trajtohet në impiant:
identifikuesi i linjës së djegies; referencat për llojin e mbetjeve që dalin pas trajtimit;
burimi dhe përshkrimi i mbetjeve që dalin pas trajtimit; detaje për transportin dhe
magazinimin e ndërmjetëm; detaje për fraksionet totale të tretshme dhe fraksione të
metaleve të rënda të tretshme dhe rruga e largimit të mbejeve pas trajtimit nga
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Nr.

Çështjet për t’u inspektuar

Përputhshmëria
(Po; Jo ose Jo të
Aplikueshme*)

impianti (p.sh. riciklimi, rekuperimi, asgjesimin në landfill)?
A janë përmbushur kërkesat e Nenit 6(1) të Direktivës të Incenerimit të Mbetjeve
49
(Karboni Total Organik i skorjeve dhe hirit fundor është më pak se 3%, ose Humbjet në
Ndezje të tyre janë më pal se 5% e masës së thatë të materies)?
Hiri fundor:
50
A është siguruar që pluhuri nuk ngrihet në ajër (në rastin kur hiri është masë e thatë)?
Në rastin kur hiri është me lagështi, a sigurohet që ai do të drenazhohet përpara se ai
51
të lërë impiantin?
52
A janë të mbuluar kontenierët e transportit të hirit?
53
A mirëmbahen pajisjet e pastrimit, si fshesat me ajër?
Hiri i furrës dhe mbetjet pas procesit të Kontrollit të Ndotjes së Ajrit:
A janë hiri i furrës dhe mbetjet pas procesit të Kontrollit të Ndotjes së Ajrit të ndara për
54
të bërë të mundur ripërdorimin apo riciklimin e rrymave individuale?
A magazinohen, trajtohen dhe transportohen, si vetëm ashtu edhe të kombinuar,
55
ashtu siç duhet?
A magazinohet dhe transportohet hiri në mënyrë që të parandalojë krijimin dhe
56
largimin e pluhurit?
A është ajri i zhvendosur, gjatë mbushjes së kontenierëve, i kanalizuar në gypa të
57
izoluar, për të mos lejuar largimin e tij gjatë transportit?
58
Mbetjet e thata që dalin nga trajtimin, a trajtohen më pas në kontenierë të mbyllur?
Mbetjet që refuzohen të hyjnë në proces:
A ka teknika për inspektimin e mbetjeve që vijnë në impiant për të përcaktuar nëse ato
59
duhet të hyjne dhe të trajtohen?
60
A sigurohet që në impiant të vijnë vetëm mbetjet të cilat pranohen për t’u trajtuar?
A parashikohen zona të posaçme në impiant për magazinimin e mbetjeve që nuk mund
61
të hyjnë për trajtim?
A ka procedura të cilat sigurojnë që këto mbetje që nuk hyjnë në proces trajtohen në
62
mnëyrë të caktuar deri në largimin nga impianti?
63
A sigurohet që koha e magazinimit është sa më e shkurtër?
Fraksionet e mbetjeve që rekuperohen:
64
A ka procedura për magazinimin e fraksioneve të mbetjeve të rekuperuara?
A auditohen rregullisht rrugët e trajtimit/rekuperimit të mbetjeve për të siguruar
65
trajtimin e duhur të tyre?
66
A justifikohet nëse rekuperimi është teknikisht apo ekonomikisht fizibël?
A ka një vlerësim të detajuar për të identifikuar opsionet më të mira për trajtimin e
67
mbetjeve?
Monitorimi i vazhdueshëm i shkarkimeve
Si sigurohet që zbatohen kërkesat e përcaktuara në Nenin 11(11) të Direktivës për
68
Incenerimin e Mbetjeve?
69
A mundësohen detajet gjatë fillimit të punës dhe përfundimit?
A janë të përshkruara të gjitha llojet e ndërprerjes të pashmangshme, shqetësimet ose
70
dështimet e impinatit, apo ndërprerja e sistemit të të monitorimit të vazhdueshëm të
emetimeve?
A mundet që vlera e 95% të intervaleve të besimit të një vlere të vetme të matur të
71
vlerës ditore kufi të emetimeve të tejkalojë përqindjet e vlerave kufi të shkarkimeve të
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kërkuara nga neni 11 (11) Direktiva mbi Incinerimin e mbetjeve dhe Aneksin III pika 3?
A përshkruhet procesi i monitorimit të variablave (për emetimet në ajër monitorimi i
përmbatjes së oksigjenit, temperatura, presioni, përqindja e avujve të ujit; për
72
shkarkimet e ujrave teknologjikë që dalin nga pastrimi i gazeve, pjesa e monitotimit të
pH, temperaturës, prurjes etj.
Shkarkimet në ujrat sipërfaqësor dhe kanalizimet
73
A mundësohen të dhëna në impiantin për trajtimin e ujrave teknologjikë?
A demostrohet plotësimi i kërkesave të Aneksit IV të Nenot 8(4) dhe 8(5) të Direktivës
74
për Incenerimin e Mbetjeve (aplikimi i balancës së masës)?
Cilat janë procedurat për magazinimin e ujit të shiut të kontaminuar? Kapaciteti i
75
magazinimit a është i përshtatshëm për të testuar dhe trajtuar këto ujra para
shkarkimit?
A ka të dhëna reference për përbërësit kryesor kimikë për kushte normale operimi dhe
76
emergjence për çdo pikë shkarkimi?
77
Sin monitorohen ndotësit në këto shkarkime?
78
A ka informacion për prurjen, pH dhe temperaturën?
A janë të përcaktuar për çdo pikë monitorimi parametrat, frekuenca e monitorimit,
79
pajisjet e certifikuara etj?
80
A ka masa të tjera gjatë procesit të fillimit dhe përfundimit?
81
A ka ndonjë infromacion shtesë raportimi në lidhje me këto shkarkime?
Emetimet në ajër
A plotësohen kërkesat e Direktivës të Incenerimit të Mbetjeve për vlerat limit të
82
shkarkimeve?
Grimcat:
83
A janë të instaluar filtra pëlhure, që operojnë aktualisht dhe a mirëmbahen?
A ka të instaluar detektorë që tregojnë nevojën për mirëmbajtjen e qeseve të filtrave,
84
kur ata nuk funksionojnë më?
Filtrat e pëlhurës që përdoren, a kanë disa pjesë përbërëse, të cilat mund të izolohen
85
individualisht në raste të defekteve?
Kur përdoret pastrimi me lagështi ami e lagështi i kombinuar me filtrat prej pëlhure,
86
gazet e ftohtë dhe të lagësht a rinxehen përsëri për të evituar saturimin e tyre dhe
probleme të tjera?
A përdoret pastrimi me lagështi në kombinim me filtrat prej pëlhure (pastrimi me
87
lagështi nuk është një Metodat më të Mira të Disponueshme)?
Masat Primare të NOx:
88
A digjen azoti i mbetje të lëngta urbane?
A përdoren ndezës me përmbajtje të ulët të NOx për të djegur mbetjet e lëngta ose si
89
shtesë për ndezjen e zjarrit?
A përdoren kur është e nevojshme, sistemet e kapjes së ajrit (reduktimi i përmbajtjes
90
së oksigjenit dhe temperature)?
A janë të mbyllura hermetikisht të gjitha pajisjet për të parandaluar largimin e ajrit dhe
91
a mbahet në presion negativ për të kontrolluar ajrin që hyn dhe për të parandaluar
djegien e gazeve që çlirohen?
A është i optimizuar ajri primar dhe sekondar, në mënyrë të tillë që kushtet në
92
dhomën e djegies sigurojnë djegien e gazeve nga oksigjeni, dhe nuk prodhojnë sasi të
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lartë të NOx?
A përdoret lëngu dinamik i kompjuterizuar për të optimizuar ajrin fillestar dhe
93
sekondra hyrës?
94
A evitohen temperaturat e larta të cilat mund të çojnë në krijimin e NOx?
Is Flue Gas Recirculation (ëhich provides an effective means of NOx prevention)
95
applied, optimised and controlled?
Masat Sekondare për NOx:
A merren në konsideratë masat Sekondare të NOX pas aplikimit të masave primare për
reduktimin e NOx?
Reduktimi jo-katalitik selektiv (RJKS):
A injektohen komponime të amonias/uresë NH 2 –X në furrë për të reduktuar
97
shkarkimet e NOx dhe për të penguar formimin e dioksinës?
96

98
A kontrollohet shtimi i reagentëve që ulin mundësinë e largimit të amonias?
Reduktimi katalitik selektiv (RKS):
A aplikohet RKS? (reduktimi i NO, NO2 në N2 dhe reduktimi i VOCs, CO dhe shkarkimet
99
e dioksinës)
A parashikohet në vlerësimin e kosto përfitimit përdorimi I RKS, ka një justifikim për
100
këtë?
Masat për gazin acid primar:
A sigurohet që shkarkimet ndikohen nga përzgjedhja e mbetjeve (ndarja e mbetjeve
101
sapo hyjnë në impiant, teknikat e përzgjedhjes dhe ndarjes së mbetjeve)?
A përdoret lënda djegëse më përqindje squfuri të ulët <0.2 % ë/ë për të filluar procesin
102
dhe për ta mbështetur atë?
Masat për gazin acid sekondar:
A justifikohet përzgjedhja e teknologjisë (e lagësht, e thatë, gjysëm e thatë) dhe
103
përgjedhja e reagentëve?
Kontrolli i dozave të reagentëve alkalin:
A është i optimizuar sistemi i dozimit të reagentëve për të kontrolluar shkarkimet e
104
gazeve acide brenda vlerave limit të shkarkimeve, për të reduktuar konsumin e
reagentëve dhe prodhimin e mbetjeve alkaline?
Shkarkime të tjera (CO2, CO dhe VOCs):
A ka lënda e parë përmbajtje të ulët të lëndës organike, dhe lënda djegëse një
përmbajtje të ulët të karbonit sipas fuqisë kalorifike të preferuar?
106
A sigurohet që furra dhe kërkesat për djegje plotësohen?
107
A sigurohen në mnëyrë konsistente parametrat për mbetjet që hyjnë në impiant?
108
A oksidohen pjesërisht gazet që digjen përpara se të çlirohen?
Dioksina dhe furani
A kontrollohen kushtet e djegjes (koha e qëndrimit të gazit, temperaturat dhe
109
përqëndrimi i oksigjenit gjatë fazës së djegies?
A sigurohet evitimi i kushteve për sintetizimin e molekulave komplekse, duke siguruar
110
që rrymat e gazit që dalin ftohen menjëherë nga temperatura 450 °C në 200 °C?
A bëhet në mënyrë eficiente zvogëlimi i grimcave, për të larguar diksinën dhe furanin
111
nga gazi (p.sh qese filtrash të pasjisura me katalizator për largimin e dikosinës dhe
furanit?
Metalet
105
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112
A ndodh ndarja e mbetjeve (largimi I Hg në inceneratorët e mbetjeve kimike)
113
A injektohet karbon nëse Hg përbën një problem?
114
A bëhet zvogëlimi i grimcave (i përshtatshëm për pjesën më të madhe të metaleve)?
Jodi dhe Bromi
A shtohet tiosulfat i sodiumit në aparatin e pastrimit për të reduktuar jodin dhe
115
bromin në halogjenet hibride respektive? (në rastin kur përdoren sistem me lagështi të
pastrimit)
116
A trajtohet më pas rryma?
Elemente të tjerë që duhet të kontrollohen
117
Menaxhimi i Aksidenteve
118
Përdorimi eficient i lëndës së parë dhe uji
119
Eficienca e energjisë, rekuperimi i nxehtësisë
120
Erërat, zburma, vibrimet
121
Riqarkullimi i gazit
122
Oxhaku dhe bypasset
123
Sistemi ftohës
124
Projektimi i bojlerit
* Kur një element në listën e kontrollit shënohet si JO I PLOTËSUAR apo JO I APLIKUESHËM duhet të ndiqet nga
një KOMENT përkatës në tabelën më poshtë. Kur kushti nuk është plotësuar duhet të parashikohet një VEPRIM
konkret që të zbatohet dhe data përkatëse në kolonën e tretë të zbatimit të tij. Kur elementi NUK ËSHTË I
APLIKUESHËM, atëherë duhet të jepet një sqarim se përse nuk është i aplikueshëm.

12

Asistencë Teknike për Forcimin e Kapaciteteve Institucionale të Ministrisë së Mjedisit për Zbatimin e
Legjislacionit Evropian për Mjedisin dhe Klimën

VEPRIMET E MËTEJSHME DHE KOMENTET
Nr.

KOMENTE/VEPRIME

Data e plotësimit
të veprimit

Nr.

KOMENTE/VEPRIME

Data e plotësimit
të veprimit
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PËRFUNDIMI I INSPEKTIMIT
Firma e përfaqësuesit të
instalimit:

Data dhe Ora:

Firma e përfaqësuesit të
ISHMP-së:

Data dhe Ora:

Data e vizites pasardhëse:
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