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PPrreeffaaccee  

eeaassoonn  PPuubblliicc  PPoolliiccyy  IInnssttiittuuttee  ffiirrsstt  iinniittiiaatteedd  aa  pprroojjeecctt  ttoo  iinnvveessttiiggaattee  tthhee  ppoolliiccyy  iimmpplliiccaattiioonn  ooff  
pprrooppoosseedd  ttiigghhtteenniinngg  ooff  tthhee  NNaattiioonnaall  AAmmbbiieenntt  AAiirr  QQuuaalliittyy  SSttaannddaarrddss  nneeaarrllyy  ttwwoo  yyeeaarrss  aaggoo..  EEPPAA’’ss  
NNoovveemmbbeerr  11999966  aannnnoouunncceemmeenntt  ooff  pprrooppoosseedd  rreevviissiioonnss  ttoo  tthhee  oozzoonnee  aanndd  ppaarrttiiccuullaattee  mmaatttteerr  
ssttaannddaarrddss  hheellppeedd  uuss  rreeffiinnee  tthhee  ffooccuuss  ooff  oouurr  pprroojjeecctt,,  aanndd  lleedd  ttoo  oouurr  ccoollllaabboorraattiioonn  wwiitthh  DDeecciissiioonn  

FFooccuuss  IInncc..  ttoo  pprroodduuccee  tthhiiss  rreeppoorrtt,,  aannaallyyzziinngg  tthhee  ccoossttss  aanndd  eeccoonnoommiicc  iimmppaaccttss  ooff  tthhee  pprrooppoosseedd  oozzoonnee  aanndd  
PPMM22..55  NNaattiioonnaall  AAmmbbiieenntt  AAiirr  QQuuaalliittyy  SSttaannddaarrddss..    
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PP aa rr tt   11   

CCoossttss  aanndd  EEccoonnoommiicc  IImmppaaccttss  ooff  tthhee  
PPrrooppoosseedd  OOzzoonnee  aanndd  PPMM22..55  SSttaannddaarrddss  

  

II..  SSuummmmaarryy  ooff  CCoonnttrrooll--CCoosstt  EEssttiimmaatteess  
  
IInn  tthhee  aannaallyyssiiss  ddeessccrriibbeedd  iinn  tthhiiss  sseeccttiioonn,,  eexxiissttiinngg  eessttiimmaatteess  ooff  tthhee  ccoossttss  ooff  tthhee  pprrooppoosseedd  PPMM22..55  aanndd  oozzoonnee  
NNaattiioonnaall  AAmmbbiieenntt  AAiirr  QQuuaalliittyy  SSttaannddaarrddss  aarree  eevvaalluuaatteedd  iinn  tteerrmmss  ooff  tthheeiirr  ccoommpplleetteenneessss  aanndd  rreeaassoonnaabblleenneessss..    
BBaasseedd  oonn  tthhiiss  ccrriittiiqquuee,,  tthhee  aannaallyyssiiss  pprroovviiddeess  aa  ssyynnooppssiiss  ooff  tthhee  rraannggee  ooff  ccoosstt  eessttiimmaatteess  tthhaatt  ccaann  bbee  jjuussttiiffiieedd  
aass  rreeaassoonnaabbllyy  ccoommpplleettee  aanndd  ccoonnssiisstteenntt  wwiitthh  aallll  tthhee  aavvaaiillaabbllee  eevviiddeennccee..    TThheessee  eessttiimmaatteess  aarree  iinntteennddeedd  ttoo  
rreefflleecctt  aa  bbaallaannccee  ooff  tthhee  ccoonnssiiddeerraattiioonnss  rraaiisseedd  bbyy  bbootthh  tthhee  EEnnvviirroonnmmeennttaall  PPrrootteeccttiioonn  AAggeennccyy  ((EEPPAA))  aanndd  bbyy  
ccoommmmeenntteerrss,,  aanndd  tthhee  bbeesstt  jjuuddggmmeenntt  ooff  tthhee  aauutthhoorrss  rreeggaarrddiinngg  ccoosstt  aassssuummppttiioonnss  tthhaatt  aarree  eeiitthheerr  ttoooo  hhiigghh  oorr  
ttoooo  llooww  ttoo  iinncclluuddee  iinn  tthhee  rraannggee..      
  
EEssttiimmaatteess  ooff  ccoonnttrrooll  ccoossttss,,  hhoowweevveerr,,  aarree  oonnllyy  aann  iinnddiiccaattoorr  ooff  tthhee  ssccaallee  ooff  tthhee  pprrooggrraamm  tthhaatt  mmiigghhtt  rreessuulltt  
ffrroomm  tthhee  pprrooppoosseedd  ssttaannddaarrddss..    AA  kkeeyy  qquueessttiioonn  ooff  iinntteerreesstt  ttoo  ppoolliiccyy  mmaakkeerrss  iiss  wwhhaatt  eeccoonnoommiicc  iimmppaaccttss  mmaayy  
rreessuulltt  ffrroomm  ccoonnttrrooll  ccoossttss  ooff  aannyy  ggiivveenn  mmaaggnniittuuddee..    TThhiiss  aannaallyyssiiss  tthheerreeffoorree  aallssoo  iinncclluuddeess  aann  eeccoonnoommiicc  
iimmppaacctt  aannaallyyssiiss  uussiinngg  aa  rreeggiioonnaall  eeccoonnoommiicc--ddeemmooggrraapphhiicc  mmooddeell  ooff  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess..    TThhee  eeccoonnoommiicc  
iimmppaacctt  aannaallyyssiiss  ttaakkeess  iinnttoo  aaccccoouunntt  tthhee  ppootteennttiiaall  wwaayyss  tthhaatt  iinndduussttrriieess  aanndd  ccoonnssuummeerrss  wwiillll  hhaavvee  ttoo  aabbssoorrbb  
ccoonnttrrooll  ccoossttss,,  aanndd  iinncclluuddeess  tthhee  ooffff--sseettttiinngg  bbeenneeffiittss  ttoo  tthhoossee  ccoommppoonneennttss  ooff  tthhee  eeccoonnoommyy  oofftteenn  rreeffeerrrreedd  ttoo  
aass  tthhee  ““ppoolllluuttiioonn  ccoonnttrrooll  iinndduussttrryy..””    TThhiiss  rreeppoorrtt  ssuummmmaarriizzeess  tthhee  nnaattuurree  ooff  tthhee  oovveerraallll  ppootteennttiiaall  eeccoonnoommiicc  
iimmppaaccttss  iinn  tteerrmmss  ooff  rreeaall  ddiissppoossaabbllee  iinnccoommeess  ooff  iinnddiivviidduuaall  ccoonnssuummeerrss,,  eemmppllooyymmeenntt  iimmppaaccttss,,  aanndd  tthhee  
ddiissttrriibbuuttiioonn  ooff  tthheessee  iimmppaaccttss  ttoo  ddiiffffeerreenntt  iinnccoommee  ggrroouuppss,,  bbuussiinneessss  ssiizzeess,,  aanndd  ooccccuuppaattiioonnaall  ccaatteeggoorriieess..  
  
FFoorr  oozzoonnee,,  tthhee  oonnllyy  ppuubblliiccllyy  aavvaaiillaabbllee  nnaattiioonnaall  ccoosstt  eessttiimmaatteess  tthhaatt  aaddddrreessss  tthhee  pprrooppoosseedd  ssttaannddaarrddss  bbyy  
mmaakkiinngg  uussee  ooff  aaiirr  qquuaalliittyy  mmooddeellss,,  eennggiinneeeerriinngg  ccoosstt  eessttiimmaatteess,,  aanndd  ccoonnttrrooll  ccoosstt  ooppttiimmiizzaattiioonn  mmooddeellss  aarree  
tthhoossee  ssuummmmaarriizzeedd  iinn  EEPPAA’’ss  DDeecceemmbbeerr  11999966  RReegguullaattoorryy  IImmppaacctt  AAnnaallyyssiiss  ffoorr  PPrrooppoosseedd  OOzzoonnee  NNaattiioonnaall  
AAmmbbiieenntt  AAiirr  QQuuaalliittyy  SSttaannddaarrdd  ((tthhee  ““oozzoonnee  RRIIAA””))..    FFoorr  PPMM22..55,,  tthheerree  aarree  sseevveerraall  ssuucchh  ccoosstt  eessttiimmaatteess  ootthheerr  
tthhaann  tthhoossee  iinn  EEPPAA’’ss  DDeecceemmbbeerr  11999966  RReegguullaattoorryy  IImmppaacctt  AAnnaallyyssiiss  ffoorr  PPrrooppoosseedd  PPaarrttiiccuullaattee  MMaatttteerr  
NNaattiioonnaall  AAmmbbiieenntt  AAiirr  QQuuaalliittyy  SSttaannddaarrdd  ((tthhee  ““PPMM  RRIIAA””))..    TThheessee  uussee  aa  vvaarriieettyy  ooff  mmooddeelliinngg  aassssuummppttiioonnss  
bbuutt  wweerree  aallll  ddoonnee  bbyy  tthhee  ssaammee  EEPPAA  ccoonnttrraaccttoorr,,  uussiinngg  tthhee  ssaammee  bbaassiicc  mmeetthhooddoollooggyy  aass  tthhaatt  uusseedd  ffoorr  tthhee  PPMM  
RRIIAA  ccoosstt  eessttiimmaatteess..    NNoonnee  ooff  tthhee  aavvaaiillaabbllee  ccoosstt  eessttiimmaatteess  hhaass  bbeeeenn  iinntteerrpprreetteedd  iinn  tteerrmmss  ooff  tthheeiirr  ppootteennttiiaall  
eeccoonnoommiicc  iimmppaaccttss  vviiaa  uussee  ooff  eeccoonnoommiicc  mmooddeelliinngg..  
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NNoonnee  ooff  tthhee  oozzoonnee  aanndd  PPMM  ccoosstt  eessttiimmaatteess  iiddeennttiiffiieess  aanndd  aapppplliieess  ssuuffffiicciieenntt  ccoonnttrrooll  mmeeaassuurreess  ttoo  ffuullllyy  
aacchhiieevvee  aattttaaiinnmmeenntt  wwiitthh  tthhee  ssttaannddaarrddss..    WWhhiillee  tthheerree  aarree  aa  nnuummbbeerr  ooff  ootthheerr  ccrriittiicciissmmss  tthhaatt  ccaann  bbee  mmaaddee  
rreeggaarrddiinngg  tthhee  ccoosstt  aassssuummppttiioonnss  aanndd  mmooddeelliinngg  mmeetthhooddss,,  tthhee  mmoosstt  iimmppoorrttaanntt  aannaallyyssiiss  ggaapp  ffoorr  aann  
iinnddeeppeennddeenntt  ccoosstt  rreevviieewweerr  ttoo  aaddddrreessss  iiss  wwhhaatt  tthhee  ccoossttss  ooff  ffuullll  aattttaaiinnmmeenntt  mmiigghhtt  rreeaallllyy  bbee  ((aanndd  wwhheetthheerr  
aattttaaiinnmmeenntt  iiss  eevveenn  ffeeaassiibbllee))..    EEPPAA  hhaass  ddeecclliinneedd  ttoo  aaddddrreessss  tthhee  qquueessttiioonn  ooff  ffuullll  aattttaaiinnmmeenntt  ddiirreeccttllyy  tthhrroouugghh  
uussee  ooff  iittss  aaiirr  qquuaalliittyy  aanndd  ccoosstt--aasssseessssmmeenntt  mmooddeellss..    HHoowweevveerr,,  EEPPAA,,  aass  wweellll  aass  aa  nnuummbbeerr  ooff  oorrggaanniizzaattiioonnss  
tthhaatt  hhaavvee  ccoommmmeenntteedd  oonn  tthhee  pprrooppoosseedd  rruulleess,,  hhaavvee  mmaaddee  aatttteemmppttss  ttoo  eessttiimmaattee  wwhhaatt  tthhoossee  ffuullll  aattttaaiinnmmeenntt  
ccoossttss  aarree  bbyy  eexxttrraappoollaattiinngg  ffrroomm  tthhee  lliimmiitteedd  eevviiddeennccee  iinn  tthhee  RRIIAAss  aanndd  ssuuppppoorrttiinngg  mmaatteerriiaallss  iinn  tthhee  ddoocckkeettss..  
  
TThheerree  iiss  ggrreeaatt  uunncceerrttaaiinnttyy  ggeenneerraatteedd  bbyy  tthhee  ttyyppeess  ooff  aassssuummppttiioonnss  rreeqquuiirreedd  ffoorr  ssuucchh  eexxttrraappoollaattiioonnss..    AAfftteerr  
ccaarreeffuull  rreevviieeww  ooff  tthhee  eevviiddeennccee  iinn  ffaavvoorr  ooff  aalltteerrnnaattiivvee  ppoossssiibbllee  aassssuummppttiioonnss,,  tthhiiss  aannaallyyssiiss  ccoonncclluuddeess  tthhaatt::  
  
••  AA  rreeaalliissttiicc  eessttiimmaattee  ooff  tthhee  ffuullll  ccoosstt  ooff  aattttaaiinniinngg  tthhee  pprrooppoosseedd  PPMM22..55  ssttaannddaarrddss  ((wwiitthhoouutt  aaccccoouunnttiinngg  ffoorr  

aannyy  ccoonnttrrooll  aaccttiioonnss  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  oozzoonnee))  wwoouulldd  bbee  iinn  tthhee  rraannggee  ooff  $$7700  bbiilllliioonn  ttoo  $$115500  bbiilllliioonn  
aannnnuuaallllyy..    TThhiiss  ccoommppaarreess  ttoo  tthhee  ccoosstt  cciitteedd  bbyy  EEPPAA  iinn  tthhee  PPMM  RRIIAA  ooff  $$66..33  bbiilllliioonn  ffoorr  ppaarrttiiaall  
aattttaaiinnmmeenntt..      

  
••  AA  rreeaalliissttiicc  eessttiimmaattee  ooff  tthhee  ccoossttss  ooff  ffuullllyy  aattttaaiinniinngg  tthhee  pprrooppoosseedd  oozzoonnee  ssttaannddaarrdd  ((wwiitthhoouutt  aaccccoouunnttiinngg  

ffoorr  aannyy  ccoonnttrrooll  aaccttiioonnss  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  tthhee  pprrooppoosseedd  PPMM  ssttaannddaarrdd))  wwoouulldd  bbee  $$2200  bbiilllliioonn  ttoo  $$6600  
bbiilllliioonn..    TThhiiss  ccoommppaarreess  ttoo  tthhee  ppaarrttiiaall  aattttaaiinnmmeenntt  ccoosstt  rraannggee  cciitteedd  bbyy  EEPPAA  ooff  $$00..66  bbiilllliioonn  ttoo  $$66..33  
bbiilllliioonn..      

  
TThhee  aauutthhoorrss  ddoo  nnoott  bbeelliieevvee  tthhaatt  eeiitthheerr  ooff  tthheessee  rraannggeess  oovveerrssttaatteess  tthhee  ppoossssiibbllee  ccoossttss,,  aass  wwiillll  bbee  eexxppllaaiinneedd  
llaatteerr  iinn  tthhiiss  rreeppoorrtt..    IInn  ffaacctt,,  tthheerree  aarree  sseevveerraall  ccoosstt  eessttiimmaatteess  tthhaatt  aarree  mmuucchh  hhiigghheerr  wwhhiicchh  wweerree  nnoott  iinncclluuddeedd  
iinn  ddeevveellooppiinngg  tthheessee  rraannggeess  bbeeccaauussee  iitt  iiss  ddiiffffiiccuulltt  ttoo  ccoonnssttrruucctt  aann  aarrgguummeenntt  tthhaatt  tthheeyy  aarree  ““ccoonnsseerrvvaattiivvee””  
((ii..ee..,,  aarree  mmoorree  lliikkeellyy  ttoo  uunnddeerrssttaattee  tthhee  aaccttuuaall  ccoossttss  tthhaann  ttoo  oovveerrssttaattee  tthheemm))..  
  
DDeetteerrmmiinniinngg  tthhee  ttoottaall  ccoossttss  ooff  ccoonnttrrooll  ffoorr  tthhee  ccoommbbiinneedd  ssttaannddaarrddss  iiss  nnoott  aass  ssttrraaiigghhttffoorrwwaarrdd  aass  aaddddiinngg  tthhee  
PPMM  aanndd  oozzoonnee  ccoosstt  rraannggeess  bbeeccaauussee  tthheerree  mmaayy  bbee  oovveerrllaapp  iinn  tthhee  ccoonnttrrooll  mmeeaassuurreess  ffoorr  PPMM  aanndd  oozzoonnee  tthhaatt  
iimmpplliicciittllyy  lliiee  bbeehhiinndd  tthheessee  eexxttrraappoollaattiioonnss..    TThhee  ccoonnttrrooll  mmeeaassuurreess  ffoorr  oozzoonnee  iinnvvoollvvee  VVOOCC  aanndd  NNOOxx  ggaasseess..    
OOrrggaanniicc  ccaarrbboonn  ((OOCC))  ppaarrttiicclleess  aanndd  nniittrraattee  ((NNOO33))  ppaarrttiicclleess,,  wwhhiicchh  aallssoo  ccaann  ffoorrmm  ffrroomm  aattmmoosspphheerriicc  VVOOCC  
aanndd  NNOOxx  ggaasseess,,  aarree  ttwwoo  ooff  tthhee  mmaannyy  ccoonnssttiittuueennttss  iinncclluuddeedd  iinn  tthhee  ggeenneerriicc  ccaatteeggoorryy  ooff  ppoolllluuttiioonn  kknnoowwnn  aass  
PPMM22..55..    TThhuuss,,  aalltthhoouugghh  mmaannyy  VVOOCC  aanndd  NNOOxx  ccoonnttrrooll  aaccttiioonnss  mmiigghhtt  nnoott  bbee  sseelleecctteedd  aass  ccoosstt--eeffffeeccttiivvee  wwaayyss  
ooff  aacchhiieevviinngg  PPMM22..55  ssttaannddaarrddss,,  iiff  tthheeyy  wwoouulldd  bbee  sseelleecctteedd  iinn  aatttteemmppttiinngg  ttoo  ccoonnttrrooll  oozzoonnee,,  tthheenn  ssoommeewwhhaatt  
ffeewweerr  PPMM  ccoonnttrrooll  mmeeaassuurreess  mmaayy  bbee  rreeqquuiirreedd  ttoo  aacchhiieevvee  aa  ccoonnccuurrrreenntt  PPMM22..55  aaiirr  qquuaalliittyy  ttaarrggeett..    TToo  tthhee  
eexxtteenntt  tthhaatt  tthhee  ccoonnttrroollss  ooff  VVOOCCss  aanndd  NNOOxx  ddoo  rreedduuccee  PPMM22..55,,  tthhee  ccoosstt  eessttiimmaatteess  ffoorr  eeaacchh  ssttaannddaarrdd  oonn  iittss  
oowwnn  wwoouulldd  nnoott  bbee  ccoommpplleetteellyy  aaddddiittiivvee..    TThhee  ddeeggrreeee  ooff  ccoosstt  oovveerrllaapp,,  hhoowweevveerr,,  iiss  nnoott  lliikkeellyy  ttoo  bbee  nneeaarr  110000  
ppeerrcceenntt..    FFoorr  eexxaammppllee::  
  
••  LLeessss  tthhaann  aabboouutt  11  ppeerrcceenntt  ooff  tthhee  mmaannmmaaddee  VVOOCCss  ccoonnvveerrtt  ttoo  ppaarrttiiccuullaattee  OOCC,,  yyeett  tthheessee  ssaammee  VVOOCCss  

aarree  aa  pprriimmaarryy  ttaarrggeett  ooff  tthhee  oozzoonnee  ccoonnttrrooll  ccoossttss..    TThhuuss,,  ppeerrhhaappss  aass  mmuucchh  aass  9999  ppeerrcceenntt  ooff  
oozzoonnee--mmoottiivvaatteedd  VVOOCC  ccoonnttrroollss,,  wwhhiicchh  aarree  pprroobbaabbllyy  aa  mmaajjoorriittyy  ooff  tthhee  oozzoonnee  ccoonnttrrooll  ccoossttss,,  wwoouulldd  nnoott  
ccoonnttrriibbuuttee  ttoo  PPMM22..55  rreedduuccttiioonnss..      
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••  SSoommee  PPMM--oozzoonnee  ccoonnttrrooll  ccoosstt  oovveerrllaapp  wwoouulldd  rreessuulltt  ffrroomm  tthhaatt  ppaarrtt  ooff  tthhee  ccoossttss  ooff  oozzoonnee  ccoonnttrroollss  
rreellaatteedd  ttoo  NNOOxx  rreedduuccttiioonnss..    HHoowweevveerr,,  eevveenn  tthhaatt  oovveerrllaapp  iiss  uunnlliikkeellyy  ttoo  bbee  ccoommpplleettee  bbeeccaauussee  ssoommee  NNOOxx  
rreedduuccttiioonnss  aarree  lliikkeellyy  ttoo  ffaaiill  ttoo  rreedduuccee  nniittrraattee  PPMM  ccoonncceennttrraattiioonnss..11  

  
TThhee  bbeesstt  eexxaammpplleess  wwhheerree  ccoosstt  oovveerrllaappss  mmaayy  ooccccuurr  aarree  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  cchhaannggeess  iinn  pprroocceessss  oorr  iinn  ffuueell..    
MMoosstt  ssaalliieenntt  ooff  tthhee  ppoossssiibbiilliittiieess  iiss  sswwiittcchhiinngg  ffrroomm  ooiill,,  ccooaall  oorr  wwoooodd  ffuueell  ttoo  nnaattuurraall  ggaass..    TThhiiss  ccoonnttrrooll  
aaccttiioonn  wwoouulldd  rreedduuccee  oozzoonnee--ccrreeaattiinngg  NNOOxx  aatt  tthhee  ssaammee  ttiimmee  tthhaatt  pprriimmaarryy  PPMM22..55  aanndd  ppoossssiibbllyy  sseeccoonnddaarryy  
oorrggaanniicc  aaeerroossoollss  aanndd  ssuullffaatteess  wwoouulldd  bbee  rreedduucceedd..    IItt  sshhoouulldd  bbee  nnootteedd,,  hhoowweevveerr,,  tthhaatt  sswwiittcchhiinngg  ttoo  nnaattuurraall  
ggaass  iiss  aa  ccoonnttrrooll  aaccttiioonn  tthhaatt  ddooeess  nnoott  ffeeaattuurree  pprroommiinneennttllyy  iinn  eeiitthheerr  tthhee  PPMM  oorr  oozzoonnee  ccoosstt  aannaallyysseess,,  pprroobbaabbllyy  
bbeeccaauussee  iitt  iiss  nnoott  aa  ggeenneerraallllyy  ccoosstt--eeffffeeccttiivvee  mmeeaassuurree  ffoorr  eeiitthheerr  ppoolllluuttaanntt  oonn  iittss  oowwnn..    IIff  aann  aarreeaa  wweerree  oouutt  ooff  
aattttaaiinnmmeenntt  wwiitthh  bbootthh  ssttaannddaarrddss,,  tthheenn  ggaass  sswwiittcchhiinngg  ccoouulldd  bbeeccoommee  mmoorree  rreelleevvaanntt  ttoo  tthhee  ccoosstt  eessttiimmaatteess,,  aanndd  
tthhuuss  rreepprreesseenntt  aa  ppootteennttiiaall  ffoorr  ccoosstt  oovveerrllaapp  iinn  eexxttrraappoollaatteedd  ccoosstt  eessttiimmaatteess,,  eevveenn  iiff  nnoott  iinn  tthhee  ccuurrrreenntt  ““ppaarrttiiaall  
aattttaaiinnmmeenntt””  ccoosstt  eessttiimmaatteess..22  
  
AA  ccoommbbiinneedd  ccoosstt  rraannggee  ooff  $$9900  bbiilllliioonn  ttoo  $$115500  bbiilllliioonn  ppeerr  yyeeaarr  ccaann  bbee  vviieewweedd  aass  aaccccoouunnttiinngg  ffoorr  tthhee  rraannggee  
ooff  ppootteennttiiaall  ccoosstt  oovveerrllaapp,,  wwhhiillee  mmaaiinnttaaiinniinngg  ccoonnsseerrvvaattiissmm..    OOnn  tthhee  llooww  eenndd,,  tthhiiss  ttoottaall  ccoosstt  rraannggee  iiss  
ccoommppaarraabbllee  ttoo  tthhee  lloowweerr  bboouunnddss  ooff  eeaacchh  iinnddiivviidduuaall  rraannggee  bbeeiinngg  aaddddiittiivvee,,  oorr  ttoo  aa  mmooddeerraatteellyy  llooww  ppooiinntt  
eessttiimmaattee  ffoorr  PPMM  ooff  $$9900  bbiilllliioonn,,  wwhhiillee  aallssoo  aassssuummiinngg  aa  ccoonnsseerrvvaattiivvee  110000  ppeerrcceenntt  oovveerrllaapp  wwiitthh  oozzoonnee  
ccoonnttrrooll  ccoossttss..    AAtt  tthhee  hhiigghh  eenndd,,  tthhee  ttoottaall  ccoosstt  rraannggee  iiss  ccoommppaarraabbllee  ttoo  aassssuummiinngg  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ttyyppeess  ooff  ccoosstt  
ccoommbbiinnaattiioonnss::  tthhaatt  tthheerree  iiss  nnoo  oovveerrllaapp  iinn  ccoossttss,,  wwiitthh  mmiiddddlliinngg--eessttiimmaatteess  ffoorr  tthhee  ccoossttss  ooff  bbootthh  PPMM  aanndd  
oozzoonnee  ((ee..gg..,,  $$112200  bbiilllliioonn  ffoorr  PPMM  aanndd  $$4400  bbiilllliioonn  ffoorr  oozzoonnee));;  tthhaatt  oozzoonnee  iiss  hhiigghh  aanndd  PPMM  mmiiddddlliinngg  ((ee..gg..,,  
$$6600  bbiilllliioonn  ffoorr  oozzoonnee  aanndd  $$9900  bbiilllliioonn--112200  bbiilllliioonn  ffoorr  PPMM)),,  wwiitthh  vvaarryyiinngg  ddeeggrreeeess  ooff  oovveerrllaapp;;  oorr  tthhaatt  PPMM  iiss  
aatt  tthhee  uuppppeerr  eenndd  ooff  iittss  rreeaalliissttiicc  rraannggee,,  bbuutt  tthheerree  iiss  110000  ppeerrcceenntt  oovveerrllaapp  wwiitthh  oozzoonnee  ccoossttss..  
  
TThhee  nneexxtt  ttwwoo  sseeccttiioonnss  ooff  PPaarrtt  11  ddeemmoonnssttrraattee  hhooww  tthheessee  ccoosstt  rraannggeess  aarree  jjuussttiiffiieedd  aass  bbeeiinngg  rreeaalliissttiicc  aanndd  
ccoonnsseerrvvaattiivvee  bbyy  tthhee  lliimmiitteedd  ffaaccttss  pprroovviiddeedd  ttoo  tthhee  ppuubblliicc  bbyy  EEPPAA  iinn  iittss  RReegguullaattoorryy  IImmppaacctt  AAnnaallyysseess..    
HHoowweevveerr,,  iitt  iiss  iimmppoorrttaanntt  ttoo  eemmpphhaassiizzee  tthhaatt  tthheessee  eessttiimmaatteess  aarree  eexxttrraappoollaattiioonnss,,  nnoott  ffoouunnddeedd  oonn  aa  ssppeecciiffiicc  
sseett  ooff  iiddeennttiiffiieedd  ccoonnttrrooll  aaccttiioonnss..    TToo  ddeevveelloopp  ccoosstt  eessttiimmaatteess  wwiitthh  ssuucchh  ssppeecciiffiicc  uunnddeerrppiinnnniinnggss  wwoouulldd  nnoott  
bbee  ppoossssiibbllee  ttoo  ddoo  wwiitthhoouutt  aacccceessss  ttoo  EEPPAA’’ss  mmooddeellss,,  aass  wweellll  aass  aa  mmoorree  eexxtteennssiivvee  eennggiinneeeerriinngg  aannaallyyssiiss  ooff  
ccoonnttrrooll  ooppttiioonnss  tthhaann  EEPPAA  hhaass  ppeerrffoorrmmeedd..    NNeevveerrtthheelleessss,,  iitt  iiss  uusseeffuull  ttoo  eexxpplloorree  wwhhaatt  eeccoonnoommiicc  iimmppaaccttss  
mmiigghhtt  rreessuulltt  ffrroomm  eennggaaggiinngg  iinn  aann  eemmiissssiioonnss  ccoonnttrrooll  pprrooggrraamm  ooff  tthhee  ddoollllaarr  mmaaggnniittuuddee  ssuuggggeesstteedd  aabboovvee..  
  
AAnn  eeccoonnoommiicc  iimmppaacctt  aannaallyyssiiss,,  uussiinngg  aa  wwiiddeellyy  rreeccooggnniizzeedd  aanndd  vvaalliiddaatteedd  rreeggiioonnaall  eeccoonnoommiicc  mmooddeell  ooff  tthhee  
UUnniitteedd  SSttaatteess,,  ssuuggggeessttss  tthhaatt  aa  mmaajjoorr  PPMM  aanndd  oozzoonnee--oorriieenntteedd  ccoonnttrrooll  pprrooggrraamm  ooff  tthhee  ssoorrtt  tthhaatt  mmiigghhtt  ccoosstt  
$$9900  bbiilllliioonn  ttoo  $$115500  bbiilllliioonn  ppeerr  yyeeaarr  wwoouulldd  lliikkeellyy  hhaavvee  wwiiddeesspprreeaadd  iimmppaaccttss  tthhrroouugghhoouutt  aallll  rreeggiioonnss  aanndd  
sseeccttoorrss  ooff  tthhee  eeccoonnoommyy..    AAssssuummiinngg  tthhaatt  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt  ccoouulldd  bbee  ccoommpplleetteellyy  eeffffeeccttiivvee  iinn  eelliimmiinnaattiinngg  
nnaattiioonnaall  eemmppllooyymmeenntt  iimmppaaccttss,,  aa  pprrooggrraamm  ccoonnssiisstteenntt  wwiitthh  tthhee  $$9900  bbiilllliioonn  eessttiimmaattee  wwoouulldd::    

                                                                                                                      
11    NNiittrraattee  ppaarrttiicclleess  ffoorrmm  wwhheenn  NNOOxx  aanndd  aammmmoonniiaa  ccoommbbiinnee  iinn  tthhee  aattmmoosspphheerree..    IInn  ssoommee  llooccaattiioonnss,,  tthheerree  wwiillll  bbee  

lleessss  aammmmoonniiaa  aavvaaiillaabbllee  tthhaann  NNOOxx  ffoorr  tthhiiss  ppaarrttiiccllee--ffoorrmmiinngg  rreeaaccttiioonn  ttoo  ttaakkee  ppllaaccee..    TThhiiss  wwoouulldd  bbee  eessppeecciiaallllyy  
lliikkeellyy  iinn  aarreeaass  wwhheerree  ssuullffaattee  iiss  aa  ssuubbssttaannttiiaall  ppoorrttiioonn  ooff  tthhee  PPMM  mmiixx,,  bbeeccaauussee  ssuullffaattee  ccoommbbiinneess  wwiitthh  aammmmoonniiaa  
mmoorree  rreeaaddiillyy  tthhaann  NNOOxx  aanndd  uusseess  iitt  uupp  ffiirrsstt..    TThhuuss,,  mmuucchh  ooff  tthhee  NNOOxx  mmaayy  rreemmaaiinn  iinn  tthhee  aattmmoosspphheerree  iinn  
nnoonn--ppaarrttiiccuullaattee  ffoorrmm,,  rreepprreesseennttiinngg  aa  rreesseerrvvooiirr  ooff  ppootteennttiiaall  NNOO33  ppaarrttiicclleess,,  sshhoouulldd  mmoorree  aammmmoonniiaa  bbeeccoommee  
pprreesseenntt..    UUnnddeerr  tthheessee  ccoonnddiittiioonnss,,  NNOOxx  rreedduuccttiioonnss  wwoouulldd  ffiirrsstt  rreedduuccee  tthhee  rreesseerrvvooiirr  ooff  eexxcceessss  NNOOxx,,  wwiitthhoouutt  aannyy  
iimmppaacctt  oonn  ppaarrttiiccuullaattee  ccoonncceennttrraattiioonnss..    HHoowweevveerr,,  aass  ssuullffaattee  ccoonncceennttrraattiioonnss  aarree  lloowweerreedd,,  tthhee  ssiizzee  ooff  tthhaatt  
rreesseerrvvooiirr  wwoouulldd  bbee  rreedduucceedd,,  aanndd  iitt  wwiillll  bbee  mmoorree  lliikkeellyy  tthhaatt  NNOOxx  rreedduuccttiioonnss  wwoouulldd  aallssoo  ggeenneerraattee  PPMM22..55  
rreedduuccttiioonnss..    

22    IItt  sshhoouulldd  bbee  nnootteedd,,  hhoowweevveerr,,  tthhaatt  tthheerree  aarree  pprroobbaabbllyy  ssoommee  ffuunnddaammeennttaall  mmaarrkkeett  lliimmiittss  ttoo  hhooww  bbrrooaaddllyy  nnaattuurraall  
ggaass  sswwiittcchhiinngg  mmiigghhtt  bbee  uusseedd..  
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••  CCaauussee  llaassttiinngg  ((lloonngg--rruunn))  aavveerraaggee  rreedduuccttiioonnss  iinn  tthhee  rreeaall  aafftteerr--ttaaxx  iinnccoommee  ppeerr  ccaappiittaa  oonn  tthhee  oorrddeerr  ooff  

$$225500  ppeerr  ppeerrssoonn,,  oorr  aabboouutt  11..22  ppeerrcceenntt  ooff  tthheeiirr  ppeerrssoonnaall  bbuuddggeett..    TThhee  nneeggaattiivvee  nneett  iimmppaacctt  oonn  iinnccoommee  
lleevveellss  rreefflleeccttss  bbootthh  eessttiimmaatteedd  pprriiccee  mmaarrkk--uuppss  dduuee  ttoo  tthhee  ccoonnttrrooll  mmeeaassuurreess,,  aanndd  rreedduucceedd  ggrroowwtthh  ffrroomm  
tthhee  ddiivveerrssiioonn  ooff  ddoollllaarrss  ttoo  lleessss  eeccoonnoommiiccaallllyy  pprroodduuccttiivvee  iinnvveessttmmeennttss..      

  
TThhiiss  ddiissppoossaabbllee  iinnccoommee  rreedduuccttiioonn  mmaayy  ssoouunndd  ssmmaallll  ttoo  ssoommee,,  bbuutt  aaccttuuaallllyy  ccrreeaatteess  ssuubbssttaannttiiaall  ddiissttrriibbuuttiioonnaall  
iimmppaaccttss  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  eeccoonnoommyy..    FFoorr  eexxaammppllee,,  eevveenn  iiff  tthhee  ffeeddeerraall  ggoovveerrnnmmeenntt  wweerree  ttoo  bbee  aabbllee  ttoo  kkeeeepp  
oovveerraallll  uunneemmppllooyymmeenntt  rraatteess  iinn  bbaallaannccee::  
  
••  TThhee  llaarrggeesstt  jjoobb  lloosssseess  iinn  tthhee  eeccoonnoommyy  wwiillll  tteenndd  ttoo  ccoommee  ffrroomm  tthhee  sseerrvviiccee  aanndd  rreettaaiill  sseeccttoorrss  ((ee..gg..,,  

rreessttaauurraannttss,,  nnoonnpprrooffiitt  oorrggaanniizzaattiioonnss,,  hhoouusseehhoolldd  wwoorrkkeerrss,,  ppeerrssoonnaall  sseerrvviicceess))..    AAlltthhoouugghh  tthhee  rreettaaiill  aanndd  
sseerrvviiccee  sseeccttoorrss  ccoonnttrriibbuuttee  tthhee  lleeaasstt  ttoo  tthhee  ppoolllluuttiioonn  tthhaatt  iiss  bbeeiinngg  rreedduucceedd,,  tthheeyy  ssuuffffeerr  rreedduucceedd  ddeemmaanndd  
bbeeccaauussee  ooff  tthhee  rreeaall  ddeecclliinnee  iinn  hhoouusseehhoolldd  iinnccoommeess  tthhaatt  iiss  nneecceessssaarryy  ttoo  ppaayy  ffoorr  tthhee  cclleeaanneerr  aaiirr..    
CCoonnssuummeerrss  hhaavvee  ttoo  ddiivveerrtt  ccoonnssuummppttiioonn  aawwaayy  ffrroomm  ddiissccrreettiioonnaarryy  eexxppeennddiittuurreess,,  wwhhiicchh  aaffffeeccttss  
pprriimmaarriillyy  tthhee  sseerrvviiccee  aanndd  rreettaaiill  sseeccttoorrss..      

  
••  IInndduussttrriieess  aanndd  mmaannuuffaaccttuurriinngg  sseeccttoorrss  tthhaatt  ddoo  nnoott  ssuubbssttaannttiiaallllyy  ppaarrttiicciippaattee  iinn  ssuuppppoorrttiinngg  ppoolllluuttiioonn  

ccoonnttrrooll  aaccttiivviittiieess  aallssoo  ssuuffffeerr  jjoobb  lloosssseess..      
  
••  TThheerree  wwoouulldd  bbee  aa  pprroojjeecctteedd  iinnccrreeaassee  ooff  jjoobbss  iinn  eennggiinneeeerriinngg--rreellaatteedd  sseerrvviicceess,,  aanndd  iinn  ssoommee  ooff  tthhee  

dduurraabblleess  iinndduussttrriieess  ((ee..gg..,,  mmaacchhiinneerryy,,  mmeettaallss  ffaabbrriiccaattiioonn,,  mmiinneerraall  pprroodduuccttss,,  cchheemmiiccaallss))..    IInn  ootthheerr  
wwoorrddss,,  tthhoossee  sseeccttoorrss  tthhaatt  pprroovviiddee  ssuubbssttaannttiiaall  iinnppuuttss  ttoo  tthhee  ppoolllluuttiioonn  ccoonnttrrooll  aaccttiivviittiieess  wwiillll  ggrrooww,,  eevveenn  
ssoommee  ooff  tthhoossee  sseeccttoorrss  tthhaatt  wwiillll  bbee  ccaarrrryyiinngg  aa  llaarrggee  ppoolllluuttiioonn  ccoonnttrrooll  ccoosstt  ooff  tthheeiirr  oowwnn..  

  
••  CCoonnccoommiittaanntt  wwiitthh  tthhee  sseeccttoorraall  sshhiiffttss  wwiillll  bbee  aa  ssuubbssttaannttiiaall  rreedduuccttiioonn  iinn  cclleerriiccaall,,  ssaalleess,,  aanndd  bblluuee  ccoollllaarr  

jjoobbss  ((aabboouutt  5500,,000000  ttoo  110000,,000000  jjoobbss  iinn  eeaacchh  yyeeaarr))  aanndd  aann  iinnccrreeaassee  iinn  pprrooffeessssiioonnaall,,  mmaannaaggeerriiaall,,  aanndd  
ccoonnssttrruuccttiioonn--rreellaatteedd  jjoobbss..  

  
••  SSmmaallll  eessttaabblliisshhmmeennttss  ((lleessss  tthhaann  110000  eemmppllooyyeeeess))  wwiillll  bbee  mmoorree  lliikkeellyy  ttoo  eexxppeerriieennccee  jjoobb  lloosssseess  tthhaann  

llaarrggeerr  oonneess..  
  
••  TThhee  aabboovvee  iimmppaacctt  eessttiimmaatteess  eexxpplliicciittllyy  iinncclluuddee  tthhee  bbeenneeffiicciiaall  eeccoonnoommiicc  iimmppaaccttss  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  

bbuuiillddiinngg  aanndd  mmaaiinnttaaiinniinngg  ppoolllluuttiioonn  ccoonnttrrooll  eeqquuiippmmeenntt..      
  
AAggaaiinn,,  aallll  ooff  tthhee  aabboovvee  iimmppaaccttss  ooccccuurr  eevveenn  wwhheenn  aassssuummiinngg  tthhaatt  tthhee  ffeeddeerraall  ggoovveerrnnmmeenntt  wwoouulldd  bbee  aabbllee  ttoo  
ssuucccceessssffuullllyy  kkeeeepp  oovveerraallll  eemmppllooyymmeenntt  iinn  bbaallaannccee..    HHoowweevveerr,,  oonnee  ooff  tthhee  mmoosstt  iimmppoorrttaanntt  iimmppaaccttss  ooff  ssuucchh  aa  
ccoonnttrrooll  pprrooggrraamm  wwoouulldd  bbee  tthhee  ddiiffffiiccuullttyy  tthhaatt  iitt  wwoouulldd  ppoossee  ffoorr  mmaannaaggiinngg  tthhee  eeccoonnoommyy  aanndd  mmaaiinnttaaiinniinngg  
ssttaabbiilliittyy..    TToo  aacchhiieevvee  aattttaaiinnmmeenntt  bbyy  22000088  wwoouulldd  rreessuulltt  iinn  aann  eennoorrmmoouuss  ppootteennttiiaall  ffoorr  nneett  jjoobb  iinnccrreeaasseess  
dduurriinngg  aabboouutt  aa  ffiivvee--yyeeaarr  ppeerriioodd  ((ssttaarrttiinngg  aabboouutt  22000022)),,  ffoolllloowweedd  ssuuddddeennllyy  ((oovveerr  tthhee  ssppaaccee  ooff  jjuusstt  aa  ccoouuppllee  
ooff  yyeeaarrss,,  ee..gg..,,  bbeettwweeeenn  22000088  aanndd  22001100))  bbyy  aann  eeqquuiivvaalleennttllyy  llaarrggee  aanndd  lloonngg--tteerrmm  ppootteennttiiaall  ffoorr  nneett  jjoobb  
lloosssseess..    GGiivveenn  tthhee  mmaaggnniittuuddeess  ooff  ppootteennttiiaall  nneett  eemmppllooyymmeenntt  eeffffeeccttss,,  tthheeiirr  rraappiidd  sshhiifftt  iinn  ddiirreeccttiioonn  oovveerr  tthhee  
ssppaaccee  ooff  aa  ffeeww  yyeeaarrss,,  aanndd  ggiivveenn  tthhee  mmaannyy  ccoommppeettiinngg  oobbjjeeccttiivveess  iinn  sseettttiinngg  mmoonneettaarryy  ppoolliiccyy,,  iitt  ccoouulldd  bbee  
vveerryy  ddiiffffiiccuulltt  ffoorr  tthhee  ffeeddeerraall  ggoovveerrnnmmeenntt  ttoo  eeffffeeccttiivveellyy  mmaannaaggee  iimmppaaccttss  ooff  tthhiiss  nnaattuurree,,  eevveenn  wwiitthhoouutt  tthhee  
wwiiddee  ddiirreeccttiioonnaall  sswwiinnggss  ooff  tthhee  ffiirrsstt  ddeeccaaddee..      
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EEvveenn  iiff  oonnee  aassssuummeess  tthhaatt  ffeeddeerraall  mmoonneettaarryy  ppoolliiccyy  wwiillll  bbee,,  ffoorr  eexxaammppllee,,  aabboouutt  9900  ppeerrcceenntt  eeffffeeccttiivvee  iinn  
ssttaabbiilliizziinngg  uunneemmppllooyymmeenntt  rraatteess,,  tthheerree  iiss  aa  ppootteennttiiaall  ffoorr  tthhee  eeaarrllyy  ((aanndd  tteemmppoorraarryy))  jjoobb  iinnccrreeaasseess  ttoo  bbee  oonn  
tthhee  oorrddeerr  ooff  aabboouutt  110000,,000000  jjoobbss,,  aanndd  ffoorr  llaatteerr  jjoobb  ddeeccrreeaasseess  ttoo  iinnvvoollvvee  uupp  ttoo  220000,,000000  ppoossiittiioonnss..    PPuutt  iinn  
ccoonntteexxtt  wwiitthh  oovveerraallll  eemmppllooyymmeenntt,,  tthhiiss  iiss  aa  ssmmaallll  nneett  eeffffeecctt..    IItt  aammoouunnttss  ttoo  aabboouutt  00..11  ppeerrcceenntt  ooff  oovveerraallll  
jjoobbss  iinn  tthhee  yyeeaarrss  aafftteerr  22001100  aanndd  wwoouulldd  ttrraannssllaattee  iinnttoo  aabboouutt  aa  00..0055  ppeerrcceenntt  cchhaannggee  iinn  tthhee  nnaattiioonnaall  
uunneemmppllooyymmeenntt  rraattee..    AAllssoo,,  tthhee  ppootteennttiiaall  ffoorr  nneett  jjoobb  lloosssseess  mmiigghhtt  bbee  tteemmppoorraarryy,,  uunnttiill  tthhee  ffeeddeerraall  
ggoovveerrnnmmeenntt  ccaann  ggrraadduuaallllyy  sstteeeerr  tthhee  eeccoonnoommyy  bbaacckk  ttoo  iittss  ttaarrggeett..    HHoowweevveerr,,  iitt  iiss  aallssoo  ccoonncceeiivvaabbllee  tthhaatt  ssoommee  
ppaarrtt  ooff  tthhiiss  rreedduucceedd  eemmppllooyymmeenntt  ccoouulldd  bbee  mmoorree  eenndduurriinngg,,  ssiinnccee  tthhee  ttoottaall  eeffffeecctt  rreepprreesseennttss  oonnllyy  aa  ffrraaccttiioonn  
ooff  aa  ppeerrcceennttaaggee  ppooiinntt  iinn  tthhee  oobbsseerrvvaabbllee  nnaattiioonnaall  uunneemmppllooyymmeenntt  rraattee..33    NNeevveerrtthheelleessss,,  tthheerree  aarree  mmoorree  
ssiiggnniiffiiccaanntt  ddiissttrriibbuuttiioonnaall  iimmppaaccttss  uunnddeerrllyyiinngg  tthhiiss  nneett  nnaattiioonnaall  eeffffeecctt,,  ssiimmiillaarr  ttoo  bbuutt  llaarrggeerr  tthhaann  tthhoossee  
ddeessccrriibbeedd  aabboovvee..    TThhee  eeccoonnoommiicc  mmooddeell  iinnddiiccaatteess  tthhee  ffoolllloowwiinngg  qquuaannttiittaattiivvee  eeccoonnoommiicc  eeffffeeccttss  iinn  yyeeaarrss  
aafftteerr  22001100,,  iiff  tthhee  nnaattiioonn  wweerree  ttoo  bbee  eexxppeerriieenncciinngg  aa  nneett  lloossss  ooff  220000,,000000  jjoobbss::  
  
••  AA  rreedduuccttiioonn  iinn  tthhee  aavveerraaggee  rreeaall  ddiissppoossaabbllee  ppeerr  ccaappiittaa  iinnccoommee  aammoouunnttiinngg  ttoo  aa  ttoottaall  aannnnuuaall  lloossss  ooff  

aabboouutt  $$227755  ppeerr  ppeerrssoonn..  
  
••  BBeehhiinndd  tthhiiss  aavveerraaggee  aannnnuuaall  rreeaall  ddiissppoossaabbllee  iinnccoommee  lloossss  ooff  $$227755  ppeerr  ppeerrssoonn  iiss  aa  ssiittuuaattiioonn  wwhheerree  

iinnddiivviidduuaallss  wwiitthh  lliittttllee  ttrraaiinniinngg  oorr  eedduuccaattiioonn  wwiillll  lloossee  ssuubbssttaannttiiaallllyy  mmoorree,,  aanndd  iinnddiivviidduuaallss  iinn  ttyyppiiccaallllyy  
hhiigghheerr  iinnccoommee  ccaatteeggoorriieess  wwiillll  lloossee  lleessss,,  oorr  mmaayy  eevveenn  eexxppeerriieennccee  iinnccrreeaasseess  iinn  rreeaall  iinnccoommee..    MMooddeell  
rreessuullttss  sshhooww  tthhaatt  iinnddiivviidduuaallss  iinn  tthhee  ttoopp--ppaayyiinngg  4400  ppeerrcceenntt  ooff  jjoobbss  wwiillll  eexxppeerriieennccee  nneett  jjoobb  ggrroowwtthh  aanndd  
tthhoossee  iinn  tthhee  bboottttoomm--ppaayyiinngg  4400––6600  ppeerrcceenntt  ooff  jjoobbss  wwiillll  sseeee  aa  nneett  ddeecclliinnee  iinn  jjoobbss  iinn  tthheeiirr  lliinnee  ooff  
bbuussiinneessss..  

  
••  TThheerree  wwoouulldd  bbee  aa  rreedduuccttiioonn  ooff  aabboouutt  220055,,000000  bblluuee  ccoollllaarr,,  ssaalleess,,  aanndd  cclleerriiccaall  jjoobbss,,  aanndd  aann  iinnccrreeaassee  ooff  

aabboouutt  55,,000000  pprrooffeessssiioonnaall,,  mmaannaaggeerriiaall,,  aanndd  ccoonnssttrruuccttiioonn--rreellaatteedd  jjoobbss..      
  
••  JJoobb  rreedduuccttiioonnss  wwoouulldd  bbee  ggrreeaatteesstt  iinn  tthhee  sseerrvviiccee  aanndd  rreettaaiill  sseeccttoorrss,,  aanndd  iinn  iinndduussttrriieess  tthhaatt  ddoo  nnoott  aallssoo  

sseerrvvee  tthhee  ppoolllluuttiioonn  ccoonnttrrooll  rreeqquuiirreemmeennttss  ((ee..gg..,,  ffuurrnniittuurree,,  ootthheerr  wwoooodd--rreellaatteedd  pprroodduuccttss,,  ppeettrroolleeuumm,,  
mmoottoorr  vveehhiicclleess,,  pprriinnttiinngg,,  ffoooodd))..      

  
••  OOff  tthhee  ttoottaall  jjoobbss  lloosstt,,  aann  eessttiimmaatteedd  8855  ppeerrcceenntt  wwiillll  bbee  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  eessttaabblliisshhmmeennttss  wwiitthh  ffeewweerr  tthhaann  

110000  eemmppllooyyeeeess..    IInn  tthhee  bbaasseelliinnee,,  aabboouutt  7755  ppeerrcceenntt  ooff  eessttaabblliisshhmmeennttss  hhaavvee  ffeewweerr  tthhaann  110000  eemmppllooyyeeeess,,  
ssoo  tthhiiss  rreepprreesseennttss  aa  ddiisspprrooppoorrttiioonnaattee  iimmppaacctt..    TThhiiss  ddiisspprrooppoorrttiioonnaattee  iimmppaacctt  ccaannnnoott  bbee  mmiittiiggaatteedd  bbyy  
mmaakkiinngg  ccoonnttrrooll  rreeqquuiirreemmeennttss  aappppllyy  oonnllyy  ttoo  llaarrggeerr  bbuussiinneesssseess  bbeeccaauussee  mmoosstt  ooff  tthhee  ddiisspprrooppoorrttiioonnaattee  
iimmppaacctt  iiss  dduuee  ttoo  lloosssseess  iinn  tthhee  rreettaaiill  aanndd  sseerrvviicceess  sseeccttoorr,,  wwhhiicchh  aarree  aaffffeecctteedd  mmoorree  bbyy  ccoonnssuummeerr  
ssppeennddiinngg  iimmppaaccttss  tthhaann  bbyy  ccoonnttrrooll  rreeqquuiirreemmeennttss  ppeerr  ssee..  

  
TThheerree  iiss  aa  ppootteennttiiaall  ffoorr  jjoobb  iinnccrreeaasseess  dduurriinngg  tthhee  yyeeaarrss  22000022––22000066  wwhheenn  ccoonnssttrruuccttiioonn  aaccttiivviittiieess  aarree  aatt  tthheeiirr  
ppeeaakk  ((nneecceessssaarryy  ttoo  aacchhiieevvee  aattttaaiinnmmeenntt  bbyy  22000088)),,  aanndd  OO&&MM  ccoossttss  hhaavvee  yyeett  ttoo  ttaakkee  ffuullll  eeffffeecctt..    TThhiiss  
ppootteennttiiaall  aallssoo  mmaayy  bbee  ddiiffffiiccuulltt  ttoo  eeffffeeccttiivveellyy  ooffffsseett  tthhrroouugghh  tthhee  ggoovveerrnnmmeenntt’’ss  mmoonneettaarryy  ppoolliicciieess..    SShhoouulldd  
tthheerree  bbee  aann  iinnccrreeaassee  iinn  jjoobbss  dduuee  ttoo  lleessss  tthhaann  ffuullllyy  eeffffeeccttiivvee  mmoonneettaarryy  ppoolliiccyy,,  tthhee  mmooddeell  iinnddiiccaatteess  tthhaatt  tthhee  
ffoolllloowwiinngg  ddiissttrriibbuuttiioonnaall  iimmppaaccttss  ccoouulldd  rreessuulltt::    
  
                                                                                                                      

33    AAlltthhoouugghh  eeccoonnoommiissttss  hhaavvee  ttaarrggeettss  ffoorr  uunneemmppllooyymmeenntt  rraatteess,,  tthheerree  iiss  aa  ddeeffiinniittee  bbaanndd  ooff  uunncceerrttaaiinnttyy  rreeggaarrddiinngg  
wwhhaatt  tthhee  ““nnaattuurraall  rraattee””  rreeaallllyy  iiss..    TThhuuss,,  iinnccrreemmeennttss  iinn  tthhee  uunneemmppllooyymmeenntt  rraattee  tthhaatt  aarree  lleessss  tthhaann  aa  hhaallff  
ppeerrcceennttaaggee  ppooiinntt  mmiigghhtt  ggoo  uunnoobbsseerrvveedd,,  oorr  bbee  vviieewweedd  aass  aa  ssmmaallll  ssttrruuccttuurraall  sshhiifftt  rraatthheerr  tthhaann  aann  eenndduurriinngg  lloossss  ooff  
ppootteennttiiaall  jjoobb  ooppeenniinnggss,,  aanndd  tthhuuss  nnoott  bbee  ccoommpplleetteellyy  mmaannaaggeedd  bbaacckk  ttoo  ffuullll  eemmppllooyymmeenntt  bbyy  mmoonneettaarryy  ppoolliiccyy..      
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••  TThheerree  iiss  ssttiillll  aa  pprroojjeecctteedd  lloossss  iinn  rreeaall  ddiissppoossaabbllee  iinnccoommee,,  aalltthhoouugghh  iittss  mmaaggnniittuuddee  mmaayy  bbee  lleesssseenneedd  
dduurriinngg  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ppeerriioodd..      

  
••  TThhee  iinnccoommee  lloossss  tthhaatt  ddooeess  ooccccuurr  iiss  lliikkeellyy  ttoo  ffaallll  vveerryy  ddiisspprrooppoorrttiioonnaatteellyy  oonn  tthhee  lloowweesstt  iinnccoommee  

bbrraacckkeettss::  tthhee  mmooddeell  iinnddiiccaatteess  nneett  jjoobb  lloosssseess  iinn  tthhee  lloowweesstt--ppaayyiinngg  2200  ppeerrcceenntt  ooff  jjoobb  ccaatteeggoorriieess,,  wwhhiillee  
nneett  jjoobb  iinnccrreeaasseess  wwoouulldd  tteenndd  ttoo  bbee  sshhaarreedd  bbyy  aallll  ootthheerr  iinnccoommee  ggrroouuppss..      

  
••  SSoommee  jjoobb  lloosssseess  iinn  nnoonndduurraabblleess  mmaannuuffaaccttuurriinngg,,  sseerrvviiccee,,  aanndd  rreettaaiill  wwoouulldd  ssttaarrtt  ttoo  aappppeeaarr,,  aalltthhoouugghh  iinn  

aa  lleesssseerr  ddeeggrreeee  tthhaann  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  ppoosstt--iimmpplleemmeennttaattiioonn  yyeeaarrss..  
  
TThhee  eeffffeeccttss  ooff  aa  rreegguullaattoorryy  pprrooggrraamm  tthhaatt  hhaass  aa  ccoosstt  eessttiimmaattee  iinn  tthhee  rraannggee  ooff  $$115500  bbiilllliioonn  ppeerr  yyeeaarr  wwoouulldd  bbee  
qquuaalliittaattiivveellyy  ccoommppaarraabbllee,,  bbuutt  wwiitthh  iimmppaaccttss  rroouugghhttllyy  7755  ppeerrcceenntt  llaarrggeerr..    FFoorr  eexxaammppllee,,  tthhee  eessttiimmaatteedd  
rreedduuccttiioonn  iinn  rreeaall  ddiissppoossaabbllee  iinnccoommee  ppeerr  ccaappiittaa  iiss  eessttiimmaatteedd  ttoo  ddeecclliinnee  pprrooggrreessssiivveellyy  ttoo  aabboouutt  $$445500  ddoollllaarrss  
ppeerr  yyeeaarr,,  ssttaarrttiinngg  ffrroomm  tthhee  iinniittiiaall  yyeeaarr  ooff  iimmpplleemmeennttaattiioonn,,  22000022..    TThhiiss  wwoouulldd  bbee  aa  rreedduuccttiioonn  ooff  22  ppeerrcceenntt  
ooff  iinnccoommeess  oonn  aavveerraaggee,,  wwiitthh  ddiisspprrooppoorrttiioonnaatteellyy  ggrreeaatteerr  iimmppaaccttss  ttoo  lloowweerr  iinnccoommee  ggrroouuppss..  
  
TThhee  rreesstt  ooff  tthhiiss  sseeccttiioonn  ffiirrsstt  ssuummmmaarriizzeess  tthhee  ddeettaaiillss  ooff  tthhee  vvaarriioouuss  ppaarrttiiaall--  aanndd  ffuullll--aattttaaiinnmmeenntt  ccoosstt  
eessttiimmaatteess  ffoorr  oozzoonnee  aanndd  PPMM  sseeppaarraatteellyy..    AA  ccrriittiiccaall  eevvaalluuaattiioonn  ooff  tthhee  rreellaattiivvee  ““qquuaalliittyy””  ooff  eeaacchh  eessttiimmaattee  iiss  
pprroovviiddeedd,,  aass  wweellll  aass  tthhee  rraattiioonnaallee  ffoorr  ccoommppoossiittee  ““rreeaalliissttiicc””  ccoosstt  rraannggeess..    TThhee  sseeccttiioonn  ccoonncclluuddeess  wwiitthh  aa  
mmoorree  ddeettaaiilleedd  ssuummmmaarryy  ooff  tthhee  eeccoonnoommiicc  iimmppaaccttss  ddeessccrriibbeedd  aabboovvee..  
  

IIII..  OOzzoonnee  CCoonnttrrooll  CCoossttss  
  
TTaabbllee  11--11  pprroovviiddeess  aa  ssuummmmaarryy  ooff  tthhee  rreeppoorrtteedd  ccoosstt  eessttiimmaatteess  tthhaatt  wweerree  iiddeennttiiffiieedd  aanndd  oobbttaaiinneedd  ffoorr  tthhiiss  
aannaallyyssiiss  ooff  tthhee  ccoossttss  ooff  tthhee  oozzoonnee  ssttaannddaarrdd..    TThhee  ttaabbllee  ssuummmmaarriizzeess  ssoommee  ooff  tthhee  kkeeyy  aassssuummppttiioonnss  iinn  eeaacchh  
eessttiimmaattee,,  ffoorr  ppuurrppoosseess  ooff  ccoommppaarriissoonn..    EEaacchh  ooff  tthheessee  eessttiimmaatteess  wwiillll  bbee  ddiissccuusssseedd  aanndd  ccrriittiiqquueedd  iinn  tthhiiss  
sseeccttiioonn..    IInn  aaddddiittiioonn,,  DDFFII  wwiillll  pprroovviiddee  aa  ffeeww  aaddddiittiioonnaall  eessttiimmaatteess  bbaasseedd  oonn  tthhee  oonneess  cciitteedd  iinn  TTaabbllee  11--11..  
  
TThhee  EEPPAA  RRIIAA  pprroovviiddeess  ccoosstt  eessttiimmaatteess  ffoorr  ttwwoo  ddiiffffeerreenntt  ssttaannddaarrddss,,  nneeiitthheerr  ooff  wwhhiicchh  iiss  aaccttuuaallllyy  ccoonnssiisstteenntt  
wwiitthh  tthhee  pprrooppoosseedd  ssttaannddaarrdd..    TThheeyy  aarree  ssuuppppoosseedd  ttoo  bboouunndd  tthhee  ssttrriinnggeennccyy  ooff  tthhee  aaccttuuaall  ssttaannddaarrdd,,  bbuutt  tthhee  
pprrooppoosseedd  ssttaannddaarrdd  iiss  pprroobbaabbllyy  mmoorree  ccoonnssiisstteenntt  wwiitthh  tthhee  mmoorree  ssttrriinnggeenntt  ((hhiigghheerr  ccoosstt))  ooff  tthhee  ttwwoo..44    FFoorr  
eeaacchh  ooff  tthheessee  ttwwoo  ssttaannddaarrddss,,  EEPPAA  aallssoo  pprroovviiddeess  tthhee  ccoossttss  uunnddeerr  ttwwoo  ddiiffffeerreenntt  sscceennaarriiooss  ffoorr  ccoonnttrroollss  tthhaatt  
wwiillll  aallrreeaaddyy  bbee  iinn  ppllaaccee  ffoorr  ootthheerr  ppuurrppoosseess  ((ssuucchh  aass  ttoo  aacchhiieevvee  tthhee  ccuurrrreenntt  oozzoonnee  ssttaannddaarrdd))..    SSiinnccee  tthhee  
UUnniitteedd  SSttaatteess  hhaass  nnoott  yyeett  ddeetteerrmmiinneedd  hhooww  iitt  wwiillll  aacchhiieevvee  tthhee  ccuurrrreenntt  oozzoonnee  ssttaannddaarrdd,,  tthheerree  iiss  ssoommee  ddeeggrreeee  
ooff  uunncceerrttaaiinnttyy  aass  ttoo  wwhhaatt  sshhoouulldd  bbee  aassssuummeedd  iinn  tthhee  bbaasseelliinnee..    TThhee  ““llooccaall  ccoonnttrrooll  ssttrraatteeggyy””  aassssuummeess  oonnllyy  
tthhoossee  ccoonnttrroollss  iinn  tthhee  ccuurrrreenntt  ssttaattee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ppllaannss  ((SSIIPPss))..    TThhee  ““rreeggiioonnaall  ccoonnttrrooll  ssttrraatteeggyy””  aassssuummeess  
tthhaatt,,  iinn  aaddddiittiioonn  ttoo  tthhee  wweellll--ddeeffiinneedd  SSIIPPss  ccoonnttrrooll  bbaasseelliinnee,,  tthhee  ccoouunnttrryy  wwiillll  aallssoo  eemmbbaarrkk  oonn  aa  rreeggiioonnaall  
rreedduuccttiioonn  ooff  llaarrggee  NNOOxx  ssoouurrcceess  aammoouunnttiinngg  ttoo  aa  7755  ppeerrcceenntt  rreedduuccttiioonn  iinn  ccuurrrreenntt  eemmiissssiioonnss  lleevveellss  oovveerr  3377  
ssttaatteess,,  aanndd  tthhaatt  tthhee  CCaalliiffoorrnniiaa  LLEEVV  vveehhiiccllee  wwiillll  bbee  uusseedd  iinn  aallll  ssttaatteess..    NNoott  ssuurrpprriissiinnggllyy,,  tthhee  ccoossttss  ooff  
aacchhiieevviinngg  aattttaaiinnmmeenntt  wwhheenn  tthheerree  iiss  aa  pprree--eexxiissttiinngg  rreeggiioonnaall  ccoonnttrrooll  pprrooggrraamm  ooff  tthhiiss  mmaaggnniittuuddee  iiss  rreedduucceedd  
iinn  ssoommee  aarreeaass..    AAllssoo,,  mmoorree  aarreeaass  aaccttuuaallllyy  ccoommee  iinnttoo  aattttaaiinnmmeenntt  wwiitthh  tthhiiss  bboooosstt  ffrroomm  tthhee  bbaasseelliinnee  
aassssuummppttiioonnss..      

                                                                                                                      
44    TThhee  ttwwoo  bboouunnddiinngg  ssttaannddaarrddss  aarree  8800  ppppbb  wwiitthh  aann  eeiigghhtt--hhoouurr  ccoonncceennttrraattiioonn  bbaasseedd  sseeccoonndd  hhiigghheesstt  aavveerraaggee  ddaaiillyy  

mmaaxxiimmuumm  ffoorrmm  ((““11AAXX””))  aanndd  wwiitthh  aa  ffiifftthh  hhiigghheesstt  aavveerraaggee  ddaaiillyy  mmaaxxiimmuumm  ffoorrmm  ((““44AAXX””))..  TThhee  pprrooppoosseedd  
ssttaannddaarrdd  iiss  aa  ““22AAXX””  ffoorrmm,,  wwhhiicchh  iiss  pprroobbaabbllyy  cclloosseerr  ttoo  tthhee  ““11AAXX””  tthhaann  ““44AAXX””  ffoorrmm..  
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TTaabbllee  11--11..    OOzzoonnee  CCoosstt  EEssttiimmaatteess::  CCoosstt  ooff  ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  pprrooppoosseedd  oozzoonnee  NNAAAAQQSS  
CCoosstt  eexxpprreesssseedd  iinn  11999900  ddoollllaarrss  
LLaabbeell  AA  BB  CC  DD  EE  FF  GG  HH  II  JJ  
BBaasseelliinnee  ww..rr..tt..  IImmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  CCAAAA  CCoonnttrrooll  RReeqquuiirreemmeennttss                      
••  IInnccrreemmeennttaall  ttoo  ffuullll  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  CCAAAA  ccoonnttrrooll  rreeqquuiirreemmeennttss  bbyy  22000077  XX  XX  XX  XX  XX  XX  XX  XX  XX  XX  
BBaasseelliinnee  ww..rr..tt..  OOzzoonnee  NNAAAAQQSS  IImmpplleemmeennttaattiioonn                      
••  IInnccrreemmeennttaall  ttoo  tthhee  ccuurrrreenntt  oozzoonnee  NNAAAAQQSS  aass  ooff  tthhee  yyeeaarr  22000077  XX  XX  XX  XX  XX  XX  XX  XX  XX  XX  
AAlltteerrnnaattiivvee  AAnnaallyyzzeedd                      
••  EEiigghhtt  hhoouurr  ccoonncc  bbaasseedd  ffiifftthh  hhiigghheesstt  aavvgg  ddaaiillyy  mmaaxx  00..0088  ppppmm  ((88HH44AAXX--8800))  XX    XX    XX    XX        
••  EEiigghhtt  hhoouurr  ccoonncc  bbaasseedd  tthhiirrdd  hhiigghheesstt  aavvgg  ddaaiillyy  mmaaxx  00..0088  ppppmm  ((pprrooppoosseedd  ssttaannddaarrdd))                      
••  EEiigghhtt  hhoouurr  ccoonncc  bbaasseedd  sseeccoonndd  hhiigghheesstt  aavvgg  ddaaiillyy  mmaaxx  00..0088  ppppmm  ((88HH11AAXX--8800))    XX    XX    XX    XX  XX  XX  
LLeevveell  ooff  AAttttaaiinnmmeenntt                      
••  CCoosstt  ccoorrrreessppoonnddss  ttoo  ppaarrttiiaall  aattttaaiinnmmeenntt  XX  XX  XX  XX              
••  CCoosstt  ccoorrrreessppoonnddss  ttoo  ““ffuullll””  aattttaaiinnmmeenntt          XX  XX  XX  XX  XX  XX  
••  ((MMaarrggiinnaall  ccoossttss  uusseedd  ttoo  mmooddeell  ““ffuullll””  aattttaaiinnmmeenntt  mmaayy  rreepprreesseenntt  ccoonnttrroollss  tthhaatt  ddoo  nnoott

eexxiisstt))  
                    

BBaasseelliinnee  ww..rr..tt..  IImmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  aa  RReeggiioonnaall  NNOOxx  SSttrraatteeggyy                      
••  RReeggiioonnaall  ccoonnttrrooll  ssttrraatteeggyy,,  iinnccrreemmeennttaall  ttoo  OOTTAAGG,,  CCAAPPII,,  ootthheerr  eeffffoorrttss  XX  XX              XX??  XX??  
••  LLooccaall  ccoonnttrrooll  ssttrraatteeggyy      XX  XX  XX  XX  XX  XX      
MMaarrggiinnaall  AAttttaaiinnmmeenntt                      
••  MMaarrggiinnaall  aarreeaass  ((111155%%  ooff  ssttaannddaarrdd,,  00..009922  ppppmm))  nnoott  ssuubbjjeecctt  ttoo  ffuurrtthheerr  rreedduuccttiioonnss  XX  XX  XX  XX  XX  XX          
••  MMaarrggiinnaall  aarreeaass  ssuubbjjeecctt  ttoo  ffuurrtthheerr  rreedduuccttiioonn              XX  XX  XX  XX  
RReedduuccttiioonn  TTaarrggeettss                      
••  AArreeaass  ffaaiilliinngg  ttoo  mmeeeett  aatt  lleeaasstt  7755%%  ooff  rreedduuccttiioonn  ttaarrggeett  llaabbeelleedd  rreessiidduuaall  nnoonnaattttaaiinnmmeenntt XX  XX  XX  XX  XX  XX          
••  AArreeaass  ffaaiilliinngg  ttoo  mmeeeett  110000%%  ooff  rreedduuccttiioonn  ttaarrggeett  llaabbeelleedd  rreessiidduuaall  nnoonnaattttaaiinnmmeenntt              XX  XX  XX  XX  
BBoouunnddss  ooff  UUnncceerrttaaiinnttyy  RRaannggee  ((iiff  pprroovviiddeedd))                      
••  CCoosstt  eessttiimmaattee  rreepprreesseennttss  lloowweerr  bboouunndd                  XX    
••  CCoosstt  eessttiimmaattee  rreepprreesseennttss  uuppppeerr  bboouunndd                    XX  
RReessuullttss                      
••  NNoo..  ooff  IInniittiiaall  NNoonn--AAttttaaiinnmmeenntt  AArreeaass  3300 7755 3300 7755  3300  7755  3300 7755 7755 7755
••  NNoo..  ooff  RReessiidduuaall  NNoonn--AAttttaaiinnmmeenntt  AArreeaass  1122 2244 2211 4466  00  00  00 00 00 00
••  NNOOxx  EEmmiissssiioonn  RReedduuccttiioonn  ((11000000  ttoonnss))  5500 229900 445500 11110000      
••  VVOOCC  EEmmiissssiioonn  RReedduuccttiioonn  ((11000000  ttoonnss))  111155 666600 440000 11220000      
••  PPeerrcceenntt  RReessiidduuaall  NNoonn--AAttttaaiinnmmeenntt  ((%%))  4400 3322 7700 6611  00  00  00 00 00 00
••  IImmpplleemmeennttaattiioonn  CCoosstt  ((bbiilllliioonn  $$//yyeeaarr))  00..66 22..55 22..22 66..33  99..11  8833..11  5533..88 332288 1111..66 6600
••  IImmpplleemmeennttaattiioonn  CCoosstt  ((bbiilllliioonn  $$//yyeeaarr  ppeerr  nnoonnaatttt..  aarreeaa))  00..0022 00..0033 00..0077 00..0088  00..3300  11..1111  11..7799 44..3388 00..1155 00..8800
••  ((eessttiimmaatteess  AA  &&  BB  ddoo  nnoott  yyeett  iinncclluuddee  tthhee  ccoosstt  ooff  tthhee  RRCCSS,,  tthhiiss  sshhoouulldd  bbee  aaddddeedd))                      
                      
RReeffeerreenncceess                      
AA  ......  EEPPAA''ss  DDeecceemmbbeerr  11999966  ““RRIIAA  ffoorr  PPrrooppoosseedd  OOzzoonnee  NNAAAAQQSS””  ......  ppaaggee  VVII--99                      
BB  ......  EEPPAA''ss  DDeecceemmbbeerr  11999966  ““RRIIAA  ffoorr  PPrrooppoosseedd  OOzzoonnee  NNAAAAQQSS””  ......  ppaaggee  VVII--1111                      
CC  ......  EEPPAA''ss  DDeecceemmbbeerr  11999966  ““RRIIAA  ffoorr  PPrrooppoosseedd  OOzzoonnee  NNAAAAQQSS””  ......  ppaaggee  VVII--2211                      
DD  ......  EEPPAA''ss  DDeecceemmbbeerr  11999966  ““RRIIAA  ffoorr  PPrrooppoosseedd  OOzzoonnee  NNAAAAQQSS””  ......  ppaaggee  VVII--2222                      
EE  ......  DDuuddlleeyy''ss  MMaarrcchh  11999977  ““CCoommmmeennttss  ......””  ......  ppaaggee  CC--33                      
FF  ......  DDuuddlleeyy''ss  MMaarrcchh  11999977  ““CCoommmmeennttss  ......””  ......  ppaaggee  CC--33                      
GG  ......  DDuuddlleeyy''ss  MMaarrcchh  11999977  ““CCoommmmeennttss  ......””  ......  ppaaggee  CC--44                      
HH  ......  DDuuddlleeyy''ss  MMaarrcchh  11999977  ““CCoommmmeennttss  ......””  ......  ppaaggee  CC--44                      
II  ......  CCEEAA''ss  DDeecceemmbbeerr  11999966  mmeemmoo  ““OOzzoonnee  NNAAAAQQSS””  ......  ppaaggee  33                      
JJ  ......  CCEEAA''ss  DDeecceemmbbeerr  11999966  mmeemmoo  ““OOzzoonnee  NNAAAAQQSS””  ......  ppaaggee  33                      

  
TThhee  pprroobblleemm  wwiitthh  ccoommppaarriinngg  tthhee  ccoosstt  eessttiimmaatteess  ooff  tthheessee  vvaarriioouuss  sscceennaarriiooss  iiss  tthhaatt  eeaacchh  oonnee  aacchhiieevveess  aa  
ddiiffffeerreenntt  aammoouunntt  ooff  ccoonnttrrooll..    IInn  eeffffeecctt,,  eeaacchh  oonnee  rreepprreesseennttss  aa  ddiiffffeerreenntt  ppoossiittiioonn  oonn  tthhee  ssppeeccttrruumm  bbeettwweeeenn  
nnoo  ccoonnttrrooll  aanndd  ccoonnttrroollss  ccoonnssiisstteenntt  wwiitthh  ffuullll  aattttaaiinnmmeenntt..    TToo  ffaacciilliittaattee  ccoommppaarriissoonn  ooff  tthheessee  ccoossttss,,  iitt  iiss  
uusseeffuull  ttoo  eessttiimmaattee  tthhee  ddeeggrreeee  ttoo  wwhhiicchh  eeaacchh  ccoosstt  sscceennaarriioo  aapppprrooaacchheess  ffuullll  aattttaaiinnmmeenntt..    IInn  tthhee  ccaassee  ooff  tthhee  
oozzoonnee  sscceennaarriiooss,,  tthhee  oozzoonnee  RRIIAA  pprroovviiddeess  aann  eessttiimmaattee  ooff  tthhee  ttoonnss  ooff  NNOOxx  aanndd  VVOOCC  rreedduuccttiioonnss  nneecceessssaarryy  
ttoo  aacchhiieevvee  aattttaaiinnmmeenntt..    AAfftteerr  ddeeffiinniinngg  tthhee  ddeeggrreeee  ooff  rreessiidduuaall  nnoonnaattttaaiinnmmeenntt  iinn  tteerrmmss  ooff  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  ttoonnss  
rreemmaaiinniinngg  ttoo  bbee  rreedduucceedd  oonnccee  aallll  ooff  tthhee  aavvaaiillaabbllee  ccoosstt  eessttiimmaatteess  hhaavvee  bbeeeenn  ttaakkeenn  uupp,,  FFiigguurree  11--  11  ccoommppaarreess  
tthhee  aannnnuuaall  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ccoossttss  ffoorr  tthheessee  ffoouurr  eessttiimmaatteess  aass  aa  ffuunnccttiioonn  ooff  ddeeggrreeee  ooff  ccoonnttrrooll..    UUssiinngg  
nnoottaattiioonn  tthhaatt  mmaayy  bbee  uusseeffuull  ttoo  tthhoossee  wwhhoo  aarree  ffaammiilliiaarr  wwiitthh  tthhee  RRIIAAss,,  ““44AAXX--RR””  aanndd  ““11AAXX--RR””  rreefflleecctt  tthhee  
ccoossttss  ooff  tthhee  ttwwoo  bboouunnddiinngg  ssttaannddaarrddss  wwhheenn  tthhee  rreeggiioonnaall  ccoonnttrrooll  ssttrraatteeggyy  iiss  iinn  ppllaaccee..    ““44AAXX--LL””  aanndd  
““11AAXX--LL””  rreefflleecctt  tthhee  ccoossttss  ooff  tthhee  ssaammee  rreessppeeccttiivvee  bboouunnddiinngg  ssttaannddaarrddss  wwhheenn  tthheerree  iiss  nnoo  rreeggiioonnaall  NNOOxx  aanndd  
VVOOCC  ccoonnttrrooll  sscceennaarriioo  iinn  tthhee  bbaasseelliinnee..      
  



  
  

  

88                                RRPPPPII  

1AX-R

4AX-R

1AX-L

4AX-L

       1AX-R
      (including
     RCS costs)

4AX-R
(including 
 RCS costs)

0

2

4

6

8

10

12

0 10 20 30 40 50 60 70

Percent Residual Non-Attainment (%)

Im
pl

em
en

ta
tio

n 
C

os
t (

bi
lli

on
s 

$/
ye

ar
)

Figure 1-1.  EPA’s Estimates of Implementation Cost for Proposed Ozone NAAQS
and Corresponding Levels of Non-Attainment

  
  
NNoorrmmaallllyy,,  oonnee  wwoouulldd  eexxppeecctt  ttoo  sseeee  tthhaatt  tthhee  aannnnuuaall  ccoossttss  wwoouulldd  iinnccrreeaassee  wwiitthh  ddeeccrreeaassiinngg  ddeeggrreeee  ooff  
rreessiidduuaall  nnoonnaattttaaiinnmmeenntt..    HHoowweevveerr,,  tthhaatt  wwoouulldd  oonnllyy  bbee  tthhee  ccaassee  iiff  tthheessee  eessttiimmaatteess  wweerree  aallll  ssttaarrttiinngg  ffrroomm  
tthhee  ssaammee  bbaasseelliinnee,,  wwhhiicchh  tthheeyy  aarree  nnoott..    SSiinnccee  tthhee  ccoossttss  ooff  tthhee  rreeggiioonnaall  ccoonnttrrooll  ssttrraatteeggyy  aarree  nnoott  iinncclluuddeedd  iinn  
tthhee  iinnccrreemmeennttaall  ccoossttss  ffoorr  aattttaaiinnmmeenntt  ooff  tthhee  pprrooppoosseedd  nneeww  ssttaannddaarrdd,,  ““11AAXX--RR””  aanndd  ““44AAXX--RR””  aarree  lloowweerr  
tthhaann  ““11AAXX--LL””  aanndd  ““44AAXX--LL,,””  rreessppeeccttiivveellyy..    IIff  tthhee  ccoossttss  ooff  tthhee  rreeggiioonnaall  ccoonnttrrooll  ssttrraatteeggyy  wweerree  aaddddeedd  ttoo  
ppooiinnttss  ““44AAXX--RR””  aanndd  ““11AAXX--RR,,””  tthheenn  aa  mmoorree  ttyyppiiccaall  ccoonnttrrooll  ccoosstt  ccuurrvvee  wwoouulldd  eemmeerrggee..    FFoorr  eexxaammppllee,,  ccoosstt  
eessttiimmaatteess  ooff  tthhee  7755  ppeerrcceenntt  sseeaassoonnaall  NNOOxx  rreedduuccttiioonn  pprrooppoosseedd  uunnddeerr  OOTTAAGG  ((00..1155  llbb//MMMMBBttuu  ccaapp))  rraannggee  
ffrroomm  $$22..33  bbiilllliioonn  ((11999900$$))  ttoo  $$55..55  bbiilllliioonn  ((11999955$$))..55    CCoosstt  eessttiimmaatteess  ffoorr  tthhee  LLEEVV  pprrooggrraamm  tthhrroouugghhoouutt  

OOTTAAGG  rraannggee  ffrroomm  $$00..66  bbiilllliioonn  ttoo  $$66..22  bbiilllliioonn  aannnnuuaallllyy..66    IIff  tthheessee  ccoonnttrrooll  mmeeaassuurreess  wweerree  aattttrriibbuutteedd  ttoo  
““44AAXX--RR””  aanndd  ““11AAXX--RR,,””  tthhoossee  ppooiinnttss  wwoouulldd  bbee  rraaiisseedd  bbyy  aabboouutt  $$44  bbiilllliioonn  ttoo  $$1111  bbiilllliioonn,,  ttoo  tthhee  rraannggee  ooff  
tthhee  bbaarrss  sshhoowwnn  aabboovvee  tthheemm  oonn  FFiigguurree  11--11,,  wwhhiicchh  tthheenn  pprreesseenntt  aa  ffiigguurree  ccoonnssiisstteenntt  wwiitthh  tthhee  eexxppeecctteedd  
iinnccrreeaassiinngg  iinnccrreemmeennttaall  ccoosstt..    TThhuuss,,  EEPPAA’’ss  ssttaatteemmeenntt  tthhaatt  tthhee  llooccaall  ccoonnttrrooll  ssttrraatteeggyy  ““pprroovviiddeess  aann  uuppppeerr  
bboouunndd  ttoo  tthhee  aannttiicciippaatteedd  ccoossttss  ooff  tthhee  nneeww  oozzoonnee  NNAAAAQQSS  iinn  tthhee  eevveenntt  rreeggiioonnaall  eeffffoorrttss  ffaaiill  ttoo  aarriissee  bbeeffoorree  
22000077””77  iiss  mmiisslleeaaddiinngg::  aalltthhoouugghh  iitt  hhaass  hhiigghheerr  iinnccrreemmeennttaall  ccoossttss  tthhaann  tthhee  rreeggiioonnaall  ccoonnttrrooll  sscceennaarriioo  bbaasseelliinnee,,  

                                                                                                                      
55    LLooww  eenndd::  TThhee  EEPPAA  aannaallyyssiiss  ooff  tthhee  CCAAPPII  pprrooppoossaall  ((““SSuuppppoorrttiinngg  AAnnaallyyssiiss  ffoorr  EEPPAA’’ss  CClleeaann  AAiirr  PPoowweerr  

IInniittiiaattiivvee,,””  OOffffiiccee  ooff  AAiirr  aanndd  RRaaddiiaattiioonn,,  UU..SS..  EEPPAA,,  OOccttoobbeerr  11999966))  sshhoowwss  aann  aannnnuuaall  ccoosstt  ooff  $$22..77  bbiilllliioonn  iinn  
22001100  ((11999955$$))  ttoo  aacchhiieevvee  aa  ..1155  llbb//MMMMBBttuu  sseeaassoonnaall  NNOOxx  rreedduuccttiioonn  ffrroomm  uuttiilliittiieess  oonnllyy..    EEPPAA  iinntteerrppoollaatteess  ttoo  
22000077  ttoo  ddeerriivvee  aann  eessttiimmaattee  ooff  $$22..33  bbiilllliioonn..    ((NNoottee,,  hhoowweevveerr,,  tthhaatt  tthhee  OOTTAAGG  pprrooppoossaall  aallssoo  iinncclluuddeess  ootthheerr  
ccoommbbuussttiioonn  bbooiilleerrss,,  wwhheerreeaass  tthhee  bbaassiiss  ffoorr  tthhiiss  llooww  eenndd  eessttiimmaattee  iiss  ffoorr  uuttiilliittyy  bbooiilleerrss  oonnllyy..));;  HHiigghh  eenndd::  bbyy  
HHeewwssoonn  aanndd  SSttaammbbeerrgg,,  ““AAtt  WWhhaatt  CCoosstt??    AAnn  EEvvaalluuaattiioonn  ooff  tthhee  PPrrooppoosseedd  3377--SSttaattee  SSeeaassoonnaall  NNOOxx  CCoonnttrrooll  
PPrrooggrraamm  ----  CCoommpplliiaannccee  CCoossttss  aanndd  IIssssuueess,,””  rreeppoorrtt  bbyy  EEnneerrggyy  VVeennttuurreess  AAnnaallyyssiiss,,  NNoovveemmbbeerr  11999955..        

66  LLooww  eenndd::  EEPPAA’’ss  RRIIAA  pp..  VVII--44,,  DDeecceemmbbeerr  11999966;;    hhiigghh  eenndd,,  EE..HH..  PPeecchhaann  vveerryy  rreecceennttllyy  rreeppoorrtteedd  aa  rraannggee  ooff  $$11..22  
bbiilllliioonn  ttoo  $$66..22  bbiilllliioonn  ttoo  OOTTAAGG  iinn  ““CCoosstt  ooff  SSttrraatteeggiieess  ttoo  RReedduuccee  OOzzoonnee  TTrraannssppoorrtt””  DDrraafftt,,  MMaarrcchh  2211,,  11999977  
((sslliiddeess))..  

77    UU..SS..  EEnnvviirroonnmmeennttaall  PPrrootteeccttiioonn  AAggeennccyy,,  RReegguullaattoorryy  IImmppaacctt  AAnnaallyyssiiss  ffoorr  PPrrooppoosseedd  OOzzoonnee  NNaattiioonnaall  AAmmbbiieenntt  
AAiirr  QQuuaalliittyy  SSttaannddaarrdd,,  DDeecceemmbbeerr  11999966,,  pp..  VVII--22..  
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iitt  aallssoo  pprroovviiddeess  mmuucchh  lleessss  pprrooggrreessss  ttoowwaarrddss  aattttaaiinnmmeenntt..    IIff  tthhee  ccoonnttrroollss  aassssuummeedd  iinn  tthhee  rreeggiioonnaall  ccoonnttrrooll  
sscceennaarriioo’’ss  bbaasseelliinnee  ddoo  nnoott  mmaatteerriiaalliizzee,,  tthheenn  tthhee  eeqquuiivvaalleenntt  ccoonnttrrooll  ccoosstt  eessttiimmaatteess  ffoorr  aa  ccoommppaarraabbllee  ddeeggrreeee  
ooff  aattttaaiinnmmeenntt  wwoouulldd  bbee  mmoorree  lliikkee  tthhee  bbaarrss  aabboovvee  ppooiinnttss  ““44AAXX--RR””  aanndd  ““11AAXX--RR””  iinn  FFiigguurree  11--11..    AAnndd  tthhee  
ffuullll  ccoossttss  ooff  aattttaaiinnmmeenntt  wwoouulldd  bbee  hhiigghheerr  ssttiillll,,  aass  iiss  ddiissccuusssseedd  llaatteerr..      
  
AAnn  aapppprroopprriiaattee  qquueessttiioonn  wwiitthh  rreeggaarrdd  ttoo  wwhheetthheerr  ttoo  uussee  ““44AAXX--RR””  aanndd  ““11AAXX--RR””  oorr  ““44AAXX--LL””    aanndd  
““11AAXX--LL””  iiss  wwhheetthheerr  tthhee  ccoosstt  ooff  tthhee  rreeggiioonnaall  ccoonnttrrooll  ssttrraatteeggyy  rreeaallllyy  sshhoouulldd  bbee  aattttrriibbuutteedd  ttoo  tthhee  bbaasseelliinnee  oorr  
ttoo  tthhee  pprrooppoosseedd  ssttaannddaarrdd..    SSoommee  ccoommmmeenntteerrss  hhaavvee  aarrgguueedd  aaggaaiinnsstt  iinncclluuddiinngg  tthhee  rreeggiioonnaall  ccoonnttrrooll  ssttrraatteeggyy  
iinn  tthhee  bbaasseelliinnee  bbeeccaauussee  tthheessee  ccoonnttrrooll  ssttrraatteeggiieess  aarree  nnoott  ccuurrrreennttllyy  mmaannddaatteedd,,  aanndd  tthheerree  iiss  nnoo  cclleeaarr  lleeggaall  
bbaassiiss  ffoorr  ssuucchh  rreeqquuiirreemmeennttss..88    EEvveenn  EEPPAA’’ss  RRIIAA  aacckknnoowwlleeddggeess  tthhaatt  tthheeiirr  rreeggiioonnaall  ccoonnttrrooll  sscceennaarriioo  iiss  mmoorree  
ssttrriinnggeenntt  tthhaann  aallll  bbuutt  oonnee  ooff  tthhee  aalltteerrnnaattiivveess  tthhaatt  OOTTAAGG  iiss  ccuurrrreennttllyy  aannaallyyzziinngg..    HHoowweevveerr,,  iitt  ddooeess  aappppeeaarr  
tthhaatt,,  ffrroomm  aann  aattttaaiinnmmeenntt  ssttaannddppooiinntt,,  aa  ggoooodd  ppaarrtt  oorr  aallll  ooff  tthhee  NNOOxx  ppoorrttiioonn  ooff  tthheessee  ccoonnttrrooll  ccoossttss  mmaayy  bbee  
rreeqquuiirreedd  ttoo  aacchhiieevvee  tthhee  ccuurrrreenntt  ssttaannddaarrdd,,  aanndd  rreeggaarrddlleessss  ooff  tthheeiirr  ccuurrrreenntt  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ssttaattuuss,,  sshhoouulldd  nnoott  
bbee  aattttrriibbuutteedd  ttoo  tthhee  cchhaannggee  iinn  tthhee  ssttaannddaarrdd  tthhaatt  iiss  bbeeiinngg  pprrooppoosseedd  nnooww..    TThheerreeffoorree,,  iiff  iitt  wweerree  nnoott  ffoorr  ootthheerr  
mmaajjoorr  pprroobblleemmss  tthhaatt  ppllaagguuee  aallll  ooff  tthheessee  ccoosstt  eessttiimmaatteess  ((aanndd  wwhhiicchh  aarree  ddeessccrriibbeedd  bbeellooww)),,  iitt  mmiigghhtt  bbee  
rreeaassoonnaabbllee  ttoo  aacccceepptt  ppooiinnttss  ““11AAXX--RR””    aanndd  ““44AAXX--RR””  aass  aa  rreeaassoonnaabbllee  bbaassiiss  ffoorr  eessttiimmaattiinngg  tthhee  iinnccrreemmeennttaall  
ccoossttss  ooff  ppaarrttiiaall  aattttaaiinnmmeenntt,,  rraatthheerr  tthhaann  ““44AAXX--LL””  oorr  ““11AAXX--LL..””    FFuurrtthheerr,,  iitt  sseeeemmss  mmoorree  rreeaassoonnaabbllee  ttoo  uussee  
““11AAXX--RR””  ssppeecciiffiiccaallllyy  aass  bbeeiinngg  cclloosseerr  ttoo  aa  ssiimmuullaattiioonn  ooff  tthhee  pprrooppoosseedd  ssttaannddaarrdd..    TThhee  pprrooppoosseedd  ssttaannddaarrdd  iiss  
aa  ““22AAXX””  ssttaannddaarrdd,,  aanndd  iiss  tthhuuss  pprroobbaabbllyy  mmoorree  lliikkee  tthhee  ssttrriinnggeenntt  11AAXX  ffoorrmm  tthhaann  tthhee  44AAXX  ffoorrmm..    NNuummeerroouuss  
uusseess  bbyy  EEPPAA  ooff  tthhee  ccoossttss  ooff  tthhee  ““11AAXX--RR””  eessttiimmaatteess  ssuuggggeesstt  tthhaatt  EEPPAA  mmaayy  aallssoo  bbee  iimmpplliicciittllyy  aassssuummiinngg  
tthhaatt  tthhiiss  ssttaannddaarrdd  iiss  cclloosseerr  ttoo  tthhee  pprrooppoosseedd  ssttaannddaarrdd  tthhaann  tthhee  ““11AAXX””  sscceennaarriiooss..  
  
TThhee  mmoorree  iimmppoorrttaanntt  ccoosstt  iissssuuee,,  hhoowweevveerr,,  iiss  hhooww  tthhee  ccoossttss  rriissee  oouutt  ooff  tthhee  ppooiinntt  ““11AAXX--RR””  iinn  tthhee  ddiirreeccttiioonn  
ooff  ffuullll  aattttaaiinnmmeenntt  ooff  tthhee  nneeww  pprrooppoosseedd  ssttaannddaarrdd..    TThhee  uunncceerrttaaiinnttyy  oonn  tthhiiss  ppooiinntt  hhaass  ggrreeaatteerr  iimmppaacctt  oonn  tthhee  
uullttiimmaattee  ccoosstt  eessttiimmaattee  tthhaann  wwhheetthheerr  ttoo  aacccceepptt  tthhee  rreeggiioonnaall  ccoonnttrrooll  ssttrraatteeggyy  aass  ppaarrtt  ooff  tthhee  eeffffoorrtt  ooff  
aacchhiieevviinngg  tthhee  ccuurrrreenntt  ssttaannddaarrdd..    EEPPAA’’ss  ccoosstt  aannaallyyssiiss  ddooeess  nnoott  pprroovviiddee  tthhaatt  eessttiimmaattee  bbaasseedd  oonn  ddeettaaiilleedd  
mmooddeelliinngg..    IInnsstteeaadd,,  EEPPAA’’ss  aannaallyyssiiss  ooff  ccoossttss  ssttooppss  ccoouunnttiinngg  ccoossttss  wwhheenn  iitt  hhaass  uusseedd  uupp  aallll  ooff  tthhee  ccoonnttrrooll  
aaccttiioonnss  tthhaatt  EEPPAA’’ss  aannaallyyssttss  hhaavvee  ssppeecciiffiiccaallllyy  iiddeennttiiffiieedd  aanndd  pprroovviiddeedd  ccoosstt  eessttiimmaatteess  ffoorr..    TThhee  lliimmiittss  ooff  tthhiiss  
ccoonnttrrooll  aaccttiioonn  lliisstt  rraatthheerr  tthhaann  aattttaaiinnmmeenntt  bbeeccoommee  tthhee  ddeetteerrmmiinniinngg  ffaaccttoorr  iinn  tthhee  ccoossttss  rreeppoorrtteedd  iinn  tthhee  oozzoonnee  
RRIIAA..      
  
TThhiiss  nnoott  oonnllyy  ccrreeaatteess  aann  aarrttiiffiicciiaall  ccaapp  oonn  ddeeggrreeee  ooff  aattttaaiinnmmeenntt  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  tthhee  ccoosstt  eessttiimmaatteess,,  bbuutt  aallssoo  
ccrreeaatteess  ssoommee  vveerryy  nnoonnsseennssiiccaall  ccoosstt  oouuttccoommeess..    FFoorr  eexxaammppllee,,  LLooss  AAnnggeelleess  iiss  oonnee  ooff  tthhee  mmoosstt  sseevveerree  oozzoonnee  
aattttaaiinnmmeenntt  pprroobblleemmss  tthhaatt  mmuusstt  bbee  ccoonntteennddeedd  wwiitthh..    IIttss  pprroobblleemm  iiss  ssoo  sseevveerree  tthhaatt  iitt  aappppaarreennttllyy  hhaass  aallrreeaaddyy  
uusseedd  uupp  aallll  ooff  tthhee  ccoonnttrrooll  ooppttiioonnss  tthhaatt  EEPPAA  hhaass  oonn  iittss  lliisstt..    TThhuuss,,  rraatthheerr  tthhaann  bbeeiinngg  oonnee  ooff  tthhee  aarreeaass  tthhaatt  
wwiillll  hhaavvee  tthhee  hhiigghheesstt  ccoossttss  ooff  ggooiinngg  tthhee  eexxttrraa  mmiillee  ttoo  aacchhiieevvee  tthhee  pprrooppoosseedd  ttiigghhtteenneedd  ssttaannddaarrdd,,  EEPPAA’’ss  
eessttiimmaatteess  aattttrriibbuuttee  zzeerroo  iinnccrreemmeennttaall  ccoossttss  ttoo  tthhee  LLooss  AAnnggeelleess  aarreeaa  ((bbuutt  mmaannyy  rreemmaaiinniinngg  ttoonnss  ttoo  bbee  
rreemmoovveedd))..    LLooss  AAnnggeelleess,,  SSaann  DDiieeggoo,,  aanndd  BBaakkeerrssffiieelldd,,  CCaalliiff..  ddoo  nnoott  eevveenn  ggeenneerraattee  iinnccrreemmeennttaall  ccoossttss  ffoorr  
aattttaaiinniinngg  tthhee  ccuurrrreenntt  ssttaannddaarrdd..    IInnsstteeaadd,,  tthheeyy  jjuusstt  rraacckk  uupp  zzeerroo--ccoosstt  ““ccrreeddiittss””  ooff  ““ttoonnss  ppeerr  yyeeaarr  ooff  rreessiidduuaall  
nnoonnaattttaaiinnmmeenntt..””    FFoorr  tthhee  eessttiimmaatteedd  ccoossttss  ooff  aacchhiieevviinngg  tthhee  ““11AAXX--RR””  ssttaannddaarrdd,,  tthheessee  tthhrreeee  cciittiieess  aarree  jjooiinneedd  
bbyy  NNeeww  YYoorrkk  CCiittyy  aanndd  2200  ootthheerrss99  tthhaatt  ccoonnttrriibbuuttee  rreellaattiivveellyy  lliittttllee  ttoo  tthhee  ttoottaall  ccoosstt  eessttiimmaattee  bbeeffoorree  ssttaarrttiinngg  

                                                                                                                      
88    SSeeee,,  ffoorr  eexxaammppllee,,  tthhee  ccoommmmeennttss  oonn  tthhee  rruullee  ssuubbmmiitttteedd  bbyy  tthhee  RReegguullaattoorryy  AAnnaallyyssiiss  PPrrooggrraamm  ooff  GGeeoorrggee  MMaassoonn  

UUnniivveerrssiittyy,,  pprreeppaarreedd  bbyy  SS..  DDuuddlleeyy  ooff  EEccoonnoommiissttss  IInnccoorrppoorraatteedd..    
99    AAttllaannttaa,,  GGaa..;;  AAttllaannttiicc  CCiittyy,,  NN..JJ..;;  BBaallttiimmoorree,,  MMdd..;;  WWaasshhiinnggttoonn,,  DD..CC..;;  BBaattoonn  RRoouuggee,,  LLaa..;;  CChhiiccaaggoo,,  IIllll..;;  

FFaaiirrffiieelldd,,  IIllll..;;  FFrreessnnoo,,  CCaalliiff..;;  HHaarrttffoorrdd  CCoonnnn,,;;  HHuunnttiinnggttoonn,,  WW..VVaa;;  MMaanniittoowwoocc,,  WWiiss..;;  MMooddeessttoo,,  CCaalliiff..;;  
MMuusskkeeggoonn,,  MMiicchh..;;  NNeeww  LLoonnddoonn,,  CCoonnnn..;;  PPhhiillaaddeellpphhiiaa,,  PPaa..;;  PPrroovviiddeennccee,,  RR..II..;;  RReeddddiinngg,,  CCaalliiff..;;  SSaaccrraammeennttoo,,  
CCaalliiff..;;  SSaannttaa  BBaarrbbaarraa,,  CCaalliiff..;;  SSttoocckkttoonn,,  CCaalliiff..;;  aanndd  VViissaalliiaa,,  CCaalliiff..  



  
  

  

1100                                RRPPPPII  

ttoo  ggeenneerraattee  ““ttoonnss  ppeerr  yyeeaarr  ooff  rreessiidduuaall  nnoonnaattttaaiinnmmeenntt..””    OOvveerraallll,,  tthhee  ccoossttss  iinn  tthhee  ““11AAXX--RR””  ssttaannddaarrdd  aarree  ffoorr  
995500  ttoonnss  ooff  rreedduucceedd  NNOOxx  aanndd  VVOOCCss,,  aanndd  tthhee  ssaammee  ccoosstt  aannaallyyssiiss  rraacckkss  uupp  449955  ttoo  775533  ttoonnss  ooff  rreessiidduuaall  
nnoonnaattttaaiinnmmeenntt  tthhaatt  aarree  nnoott  rreefflleecctteedd  iinn  tthhee  ccoosstt  eessttiimmaattee  ooff  $$22..55  bbiilllliioonn  aannnnuuaallllyy..  
  
IInn  EEPPAA’’ss  44--ppaaggee  FFaacctt  SShheeeett  oonn  EEPPAA’’ss  RReegguullaattoorryy  IImmppaacctt  AAnnaallyyssiiss  ffoorr  tthhee  OOzzoonnee  SSttaannddaarrdd  ((bbuutt  nnoott  iinn  iittss  
RRIIAA  oorr  aannyy  ootthheerr  ddooccuummeenntt)),,  EEPPAA  pprroovviiddeess  aann  eessttiimmaatteedd  ccoosstt  ooff  ffuullll  aattttaaiinnmmeenntt  ooff  uupp  ttoo  $$1100  bbiilllliioonn  ppeerr  
yyeeaarr..    AAlltthhoouugghh  iitt  iiss  nnoott  ddooccuummeenntteedd,,  oonnee  ccaann  ddeetteerrmmiinnee  tthhaatt  tthhiiss  ccoosstt  eessttiimmaattee  wwaass  bbaasseedd  oonn  aann  aassssuummeedd  
$$1100,,000000  ppeerr  ttoonn  ffoorr  rreedduucciinngg  tthhee  rreemmaaiinniinngg  775533  ““hhaarrdd  ttoo  aacchhiieevvee””  ttoonnss..    TThhiiss  mmaarrggiinnaall  ccoosstt  aassssuummppttiioonn  iiss  
iinnccoonnssiisstteenntt  wwiitthh  ootthheerr  eevviiddeennccee  oonn  hhooww  ccoossttllyy  tthhee  llaasstt  4400  ppeerrcceenntt  ooff  tthhee  aattttaaiinnmmeenntt  eeffffoorrtt  mmaayy  bbee..    TThhee  
mmaarrggiinnaall  ccoossttss  aatt  tthhee  eenndd  ooff  tthhee  lliisstt  ooff  iiddeennttiiffiieedd  ccoonnttrroollss  rraannggee  uupp  ttoo  $$8800,,000000  ((aanndd  eevveenn  hhiigghheerr  iinn  aa  ffeeww  
ccaasseess))..    TThhiiss  pprroovviiddeess  aa  ddiiffffeerreenntt  iinnddiiccaattoorr  ooff  hhooww  ccoossttss  mmaayy  eessccaallaattee  bbeeyyoonndd  tthhee  $$22..55  bbiilllliioonn  ppeerr  yyeeaarr  
““ppaarrttiiaall  aattttaaiinnmmeenntt””  eessttiimmaattee..  
  
SSeevveerraall  ggrroouuppss  hhaavvee  uusseedd  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  tthhee  mmaarrggiinnaall  ccoonnttrrooll  ccoosstt  aanndd  tthhee  rreemmaaiinniinngg  ttoonnss  ttoo  bbee  
rreedduucceedd  ttoo  rroouugghhllyy  eessttiimmaattee  wwhhaatt  tthhee  ffuullll  aattttaaiinnmmeenntt  ccoosstt  iiss..    IInn  ootthheerr  wwoorrddss,,  wwhheerree  EEPPAA  eessttiimmaatteess  zzeerroo  
ccoosstt  ffoorr  ssoommee  aarreeaass  lliikkee  LLooss  AAnnggeelleess,,  tthhee  eexxttrraappoollaattiioonnss  hhaavvee  aatttteemmpptteedd  ttoo  aapppprrooxxiimmaattee  wwhhaatt  iitt  wwoouulldd  
rreeaallllyy  ccoosstt  ffoorr  ““tthhee  LL..AA..’’ss””  iinn  EEPPAA’’ss  aannaallyyssiiss  ttoo  ggeett  iinnttoo  aattttaaiinnmmeenntt..    TThhee  aaccttuuaall  ccoonnttrrooll  mmeeaassuurreess  
aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  tthheessee  aaccttiioonnss  aarree  ““uunniiddeennttiiffiieedd,,””  bbuutt  uunnddeerr  ccuurrrreenntt  tteecchhnnoollooggiiccaall  ccoonnddiittiioonnss,,  iitt  iiss  oonnllyy  
rreeaassoonnaabbllee  ttoo  ssuussppeecctt  tthhaatt  oonn  aavveerraaggee  tthheessee  mmeeaassuurreess  wwiillll  ccoosstt  mmoorree  ppeerr  ttoonn  tthhaann  tthhoossee  ccoonnttrrooll  mmeeaassuurreess  
tthhaatt  wwee  ccaann  eeaassiillyy  iiddeennttiiffyy..    IItt  iiss  aallssoo  lliikkeellyy  tthhaatt  aannyy  ooff  aa  rraannggee  ooff  ““lliiffeessttyyllee  cchhaannggeess””  mmaayy  bbeeccoommee  tthhee  
ccoonnttrrooll  mmeeaassuurreess  ooff  cchhooiiccee..1100    WWhhiillee  ssuucchh  cchhaannggeess  mmaayy  hhaavvee  nnoo  tteecchhnniiccaall  pprriiccee  ttaagg,,  iitt  iiss  rreeaassoonnaabbllee  ttoo  
bbeelliieevvee  tthhaatt  oouurr  ssoocciieettaall  wwiilllliinnggnneessss--ttoo--ppaayy  ttoo  aavvooiidd  ttaakkiinngg  tthheessee  aaccttiioonnss  iiss  aatt  lleeaasstt  aass  hhiigghh  aass  aallll  ooff  tthhee  
ccoonnttrrooll  aaccttiioonnss  tthhaatt  wwee  aarree  ccuurrrreennttllyy  eennggaaggeedd  iinn..  OOtthheerrwwiissee,,  sseevveerree  oozzoonnee  nnoonnaattttaaiinnmmeenntt  aarreeaass  wwoouulldd  bbee  
ttaakkiinngg  ssuucchh  aaccttiioonnss  mmoorree  eenntthhuussiiaassttiiccaallllyy  aallrreeaaddyy..1111      
  
EExxiissttiinngg  eessttiimmaatteess  ooff  tthhee  ppoossssiibbllee  ffuullll  aattttaaiinnmmeenntt  ccoossttss,,  iinncclluuddiinngg  tthhoossee  aattttrriibbuuttaabbllee  ttoo  EEPPAA,,  rraannggee  ffrroomm  
$$44  bbiilllliioonn  ttoo  $$332288  bbiilllliioonn  aannnnuuaallllyy,,  aalltthhoouugghh  tthhee  eessttiimmaatteess  cclluusstteerr  aarroouunndd  tthhee  rraannggee  ooff  $$3355  bbiilllliioonn  ttoo  $$6600  
bbiilllliioonn..    TTaabbllee  11--22  ssuummmmaarriizzeess  tthhee  eexxttrraappoollaattiioonn  aassssuummppttiioonnss  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  eeaacchh  eessttiimmaattee..    TThheessee  
eexxttrraappoollaattiioonnss  ccoommee  ffrroomm  EEPPAA’’ss  oowwnn  eessttiimmaatteess,,1122  ffrroomm  ccoommmmeennttss  bbyy  tthhee  CCoouunncciill  ooff  EEccoonnoommiicc  AAddvviissoorrss  

((CCEEAA))1133  oonn  tthhee  pprrooppoosseedd  rruullee,,  aanndd  ffrroomm  ccoommmmeennttss  bbyy  tthhee  RReegguullaattoorryy  AAnnaallyyssiiss  PPrrooggrraamm  ooff  tthhee  CCeenntteerr  ffoorr  

                                                                                                                      
1100    ““LLiiffeessttyyllee  cchhaannggeess””  wwoouulldd  iinncclluuddee  aannyy  bbeehhaavviioorraall  cchhaannggee  tthhaatt  wwoouulldd  rreessuulltt  iinn  ffeewweerr  eemmiissssiioonnss  ppeerr  ppeerrssoonn  

tthhaann  iinn  ttooddaayy’’ss  wwoorrlldd..    CChhaannggeess  tthhaatt  mmiigghhtt  bbee  eeffffeeccttiivvee  iinn  rreedduucciinngg  eemmiissssiioonnss  iinncclluuddee  uussiinngg  mmoorree  ppuubblliicc  
ttrraannssppoorrttaattiioonn  ((rreedduucciinngg  aannnnuuaall  vveehhiiccllee  mmiilleess  ttrraavveelleedd  ppeerr  ppeerrssoonn)),,  ssiimmppllyy  ttrraavveelliinngg  lleessss  ((ee..gg..,,  vviiaa  
tteelleeccoommmmuuttiinngg)),,  cchhaannggiinngg  ttrraaffffiicc  ppaatttteerrnnss  ttoo  rreedduuccee  ccoonnggeessttiioonn  ((ee..gg..,,  bbyy  uussiinngg  fflleexxttiimmee  ttoo  aalltteerr  rruusshh  hhoouurr  
ppaatttteerrnnss)),,  ccoonnsseerrvvaattiioonn  ooff  eenneerrggyy  iinn  tthhee  hhoommee  ((ee..gg..,,  ccuuttttiinngg  ooffff  aaiirr  ccoonnddiittiioonneerrss  dduurriinngg  ppeeaakk  ddaayyttiimmee  hhoouurrss)),,  
eettcc..    TThheerree  aarree  ootthheerr  ooppttiioonnss  tthhaatt  mmaayy  aaffffeecctt  ccoonnssuummeerrss  ddiirreeccttllyy  aanndd  aarree  nnoott  ccoonnssiiddeerreedd  iinn  EEPPAA’’ss  aannaallyyssiiss,,  yyeett  
wwhhiicchh  aarree  nnoott  ffoorrmmaallllyy  lliiffeessttyyllee  cchhaannggeess::  rreeqquuiirriinngg  mmoorree  eenneerrggyy--eeffffiicciieenntt  hhoommee  aapppplliiaanncceess,,  rreedduucciinngg  uussee  ooff  
ssoollvveennttss  iinn  mmaannyy  ddiiffffeerreenntt  bbuutt  iinnddiivviidduuaallllyy  ssmmaallll  aapppplliiccaattiioonnss,,  uussee  ooff  eelleeccttrriicc--ppoowweerreedd  llaawwnn  mmaaiinntteennaannccee  
eeqquuiippmmeenntt..  

1111    WWhhiillee  oonnee  ccaann  mmaakkee  aa  ssttrroonngg  aarrgguummeenntt  tthhaatt  tthheessee  lliiffeessttyyllee  cchhaannggeess  hhaavvee  aa  hhiigghh  wwiilllliinnggnneessss--ttoo--ppaayy  ffoorr  
aavvooiiddaannccee,,  wwee  sshhoouulldd  bbee  ccaarreeffuull  ttoo  rreeccooggnniizzee  tthhaatt  ccoossttss  bbaasseedd  oonn  tthheessee  aassssuummppttiioonnss  wwiillll  nnoott  ffiilltteerr  tthhrroouugghh  tthhee  
eeccoonnoommyy  iinn  tthhee  ssaammee  wwaayy  aass  ““hhaarrdd””  tteecchhnnoollooggyy  aanndd  ooppeerraattiinngg  cchhaannggee  ccoossttss..  

1122    TThheeyy  aarree  aattttrriibbuutteedd  ttoo  EEPPAA,,  aanndd  tthhee  hhiigghh  eenndd  iiss  ccoonnssiisstteenntt  wwiitthh  tthhee  $$1100  bbiilllliioonn  iinn  tthhee  FFaacctt  SShheeeett,,  hhoowweevveerr,,  
tthheessee  eessttiimmaatteess  aarree  aaccttuuaallllyy  ““ddooccuummeenntteedd””  iinn  aa  CCEEAA  mmeemmoo  ffrroomm  AAlliicciiaa  MMuunnnneellll  ((sseeee  nneexxtt  nnoottee))..      

1133  MMeemmoorraanndduumm  ffrroomm  AAlliicciiaa  MMuunnnneellll,,  CCoouunncciill  ooff  EEccoonnoommiicc  AAddvviissoorrss,,  ttoo  SSaallllyy  KKaattzzeenn,,  OOMMBB,,  ““OOzzoonnee  
NNAAAAQQSS,,””  DDeecceemmbbeerr  1100,,  11999966..  



  
  

  

                                                        CCOOSSTTSS  ,,  EECCOONNOOMMIICC  IIMMPPAACCTTSS,,  AANNDD  BBEENNEEFFIITTSS                                        1111

SSttuuddyy  ooff  PPuubblliicc  CChhooiiccee  aatt  GGeeoorrggee  MMaassoonn  UUnniivveerrssiittyy  ((RRAAPP))..1144    TTaabbllee  11--22  aallssoo  sshhoowwss  aaddddiittiioonnaall  eessttiimmaatteess  
pprreeppaarreedd  bbyy  DDFFII,,  bbaasseedd  oonn  oouurr  oowwnn  aasssseessssmmeenntt  ooff  aapppprroopprriiaattee  eexxttrraappoollaattiioonn  aassssuummppttiioonnss,,  ttoo  bbee  ddiissccuusssseedd  
bbeellooww..  TThhee  ccoossttss  iinn  tthhiiss  ttaabbllee  aarree  aallssoo  iilllluussttrraatteedd  ggrraapphhiiccaallllyy  iinn  FFiigguurree  11--22..  
  

TTaabbllee  11--22..    EExxttrraappoollaatteedd  EEssttiimmaatteess  ooff  CCoosstt  ooff  FFuullll  AAttttaaiinnmmeenntt  ffoorr  PPrrooppoosseedd  OOzzoonnee  SSttaannddaarrdd..  
EEssttiimmaattee  
SSoouurrccee  

BBaasseelliinnee  
SSttaannddaarrdd  

MMaarrggiinnaall  CCoosstt  ffoorr  
RReessiidduuaall  TToonnss  

OOtthheerr  CChhaannggeess  iinn  EEPPAA  AAssssuummppttiioonnss  CCoosstt  ooff  FFuullll  
AAttttaaiinnmmeenntt  

(($$bb//yyrr))  
EEPPAA--11  11AAXX--RR  $$  33,,000000//ttoonn  nnoonnee      44..00    
EEPPAA--22  11AAXX--RR  $$1100,,000000//ttoonn  nnoonnee    1100..00    
CCEEAA--11  11AAXX--RR  $$1188,,001166//ttoonn††††  mmaayy  hhaavvee  sslliigghhttllyy  aalltteerreedd  eessttiimmaatteedd  rreessiidduuaall  ttoonnss  iinn  

ssoommee  cciittiieess  
  1111..66  

CCEEAA--22  11AAXX--RR  $$7744,,005588//ttoonn††††  mmaayy  hhaavvee  sslliigghhttllyy  aalltteerreedd  eessttiimmaatteedd  rreessiidduuaall  ttoonnss  iinn  
ssoommee  cciittiieess  

  6600..00    

RRAAPP--11  44AAXX--LL  $$3300,,000000//ttoonn  nnoonnee      99..11  
RRAAPP--11aa  44AAXX--LL  $$8800,,000000//ttoonn  nnoonnee    2299  ††    
RRAAPP--22aa  11AAXX--LL  $$3300,,000000//ttoonn  nnoonnee    2255  ††    
RRAAPP--22  11AAXX--LL  $$8800,,000000//ttoonn  nnoonnee    8833..11  
RRAAPP--33  44AAXX--LL  $$3300,,000000//ttoonn  rreemmoovvee  2255%%  mmooddeelliinngg  bbiiaass  aassssuummppttiioonn  aanndd  1155%%  ccaapp    5533..88  
RRAAPP--33aa  44AAXX--LL  $$8800,,000000//ttoonn  rreemmoovvee  2255%%  mmooddeelliinngg  bbiiaass  aassssuummppttiioonn  aanndd  1155%%  ccaapp  221122  ††  
RRAAPP--44aa  11AAXX--LL  $$3300,,000000//ttoonn  rreemmoovvee  2255%%  mmooddeelliinngg  bbiiaass  aassssuummppttiioonn  aanndd  1155%%  ccaapp    8877  ††  
RRAAPP--44  11AAXX--LL  $$8800,,000000//ttoonn  rreemmoovvee  2255%%  mmooddeelliinngg  bbiiaass  aassssuummppttiioonn  aanndd  1155%%  ccaapp  332288..33  
DDFFII--11  11AAXX--RR  $$3300,,000000//ttoonn  mmiidd--rraannggee  oonn  tthhee  eessttiimmaattee  ooff  rreessiidduuaall  ttoonnss  ppeerr  yyeeaarr    2211  
DDFFII--22  11AAXX--RR  $$9900,,000000//ttoonn  mmiidd--rraannggee  oonn  tthhee  eessttiimmaattee  ooff  rreessiidduuaall  ttoonnss  ppeerr  yyeeaarr    5599  

  

††  TThheessee  ccoossttss  aarree  aattttrriibbuutteedd  ttoo  RRAAPP  bbuutt  wweerree  eessttiimmaatteedd  bbyy  DDFFII,,  wwoorrkkiinngg  ffrroomm  tthhee  rreessuullttss  tthhaatt  aarree  pprroovviiddeedd  iinn  tthhee  RRAAPP  
rreeppoorrtt  aanndd  tthheeiirr  oowwnn  ssttaatteedd  aassssuummppttiioonnss..    IItt  iiss  oouurr  bbeelliieeff  tthhaatt  tthheessee  vvaalluueess  wweerree  aaccttuuaallllyy  ccaallccuullaatteedd  bbyy  RRAAPP,,  bbuutt  tthheenn  lloosstt  
wwhheenn  rreessuullttss  wweerree  rreeppoorrtteedd  oonnllyy  iinn  tthhee  ffoorrmm  ooff  rraannggeess..    VVaalluueess  iinn  bboolldd  ffaaccee  iinn  TTaabbllee  11--22  aarree  tthhee  vvaalluueess  tthhaatt  ccaann  aaccttuuaallllyy  
bbee  oobbsseerrvveedd  iinn  tthhee  rreeffeerreennccee..  
  
††††

  TThheessee  aappppeeaarr  ttoo  bbee  tthhee  ccoossttss  ppeerr  ttoonn  uusseedd  bbyy  CCEEAA..    TThhee  CCEEAA  mmeemmoo  iinnddiiccaatteess  tthhaatt  tthheeyy  uusseedd  aa  ccoosstt  ppeerr  ttoonn  ffoorr  tthhee  
sseeccoonndd--mmoosstt  eexxppeennssiivvee  pprrooggrraamm  aavveerraaggeedd  oovveerr  tthhrreeee  ““rreepprreesseennttaattiivvee””  cciittiieess  ((CChhiiccaaggoo,,  FFrreessnnoo,,  PPhhiillaaddeellpphhiiaa))..    TThhaatt  
aavveerraaggee  vvaalluuee  ((ffrroomm  TTaabbllee  BB--44,,  sseeee  oouurr  AAppppeennddiixx  11))  ddooeess  nnoott  rreepprroodduuccee  tthhee  rraannggee  tthhaatt  CCEEAA  ssaayyss  rreessuullttss..    HHoowweevveerr,,  tthhee  
lloowweesstt  aanndd  hhiigghheesstt  vvaalluueess  ooff  tthhoossee  tthhrreeee  sseeccoonndd--mmoosstt  eexxppeennssiivvee  pprrooggrraammss  ddoo  rreepprroodduuccee  tthhee  CCEEAA  eessttiimmaatteess..    AAlltthhoouugghh  
CCEEAA  wwoouulldd  nnoott  rreeppllyy  ttoo  oouurr  rreeqquueessttss  ttoo  ddiissccuussss  tthheessee  nnuummbbeerrss,,  tthhee  ccooiinncciiddeennccee  iiss  ssttrroonngg  eennoouugghh  ffoorr  uuss  ttoo  aassssuummee  tthhaatt  
tthheessee  aarree  iinnddeeeedd  tthhee  mmaarrggiinnaall  ccoossttss  uusseedd  iinn  CCEEAA’’ss  eessttiimmaatteess..  
  
TThhee  mmaaiinn  ddiiffffeerreennccee  bbeettwweeeenn  tthhee  EEPPAA  aanndd  CCEEAA  eessttiimmaatteess  aappppeeaarrss  ttoo  bbee  aa  ddiiffffeerreennccee  ooff  ooppiinniioonn  aabboouutt  tthhee  
aapppprroopprriiaattee  eessttiimmaattee  ffoorr  ddoollllaarrss  ppeerr  ttoonn  ffoorr  aallll  ooff  tthhee  rreessiidduuaall  ttoonnss  tthhaatt  nneeeedd  ttoo  bbee  ssoommeehhooww  rreemmoovveedd  ttoo  
aacchhiieevvee  ffuullll  aattttaaiinnmmeenntt..    EEPPAA  uusseess  tthhee  ccoossttss  ppeerr  ttoonn  eexxppeerriieenncceedd  aaccrroossss  tthhee  bbuullkk  ooff  ccoonnttrrooll  aaccttiioonnss  tthhaatt  
aarree  ppaarrtt  ooff  ppaarrttiiaall  aattttaaiinnmmeenntt  oonn  tthhee  pprreessuummppttiioonn  tthhaatt  aaddddiittiioonnaall  ccoonnttrroollss,,  nnoott  yyeett  iiddeennttiiffiiaabbllee,,  wwoouulldd  bbee  
ffoouunndd  aanndd  uusseedd  ssiimmppllyy  bbeeccaauussee  tthheeyy  aarree  lleessss  tthhaann  tthhee  mmaarrggiinnaall  ccoosstt  ooff  $$3300,,000000  ttoo  $$8800,,000000  ppeerr  ttoonn  tthhaatt  iiss  
eexxppeerriieenncceedd  iinn  tthhee  ppaarrttiiaall  aattttaaiinnmmeenntt  sscceennaarriiooss..    TToo  aassssuummee  tthhaatt  aaddddiittiioonnaall  ““uunniiddeennttiiffiieedd””  ccoonnttrroollss  wwoouulldd  
hhaavvee  aa  ccoosstt  ccoommppaarraabbllee  wwiitthh  tthhee  mmoosstt  ccoosstt--eeffffeeccttiivvee  ccoonnttrroollss  nnooww  iiddeennttiiffiiaabbllee  iiss  uunnjjuussttiiffiieedd,,  aass  CCEEAA  
ppooiinnttss  oouutt,,  ppaarrttiiccuullaarrllyy  ssiinnccee  mmuucchh  hhiigghheerr  ccoonnttrrooll  ccoossttss  aarree  eexxppeerriieenncceedd  eevveenn  iinn  tthhee  ppaarrttiiaall  aattttaaiinnmmeenntt  
sscceennaarriiooss..      
  

                                                                                                                      
1144    SS..EE..  DDuuddlleeyy,,  ““CCoommmmeennttss  oonn  tthhee  UU..  SS..  EEnnvviirroonnmmeennttaall  PPrrootteeccttiioonn  AAggeennccyy’’ss  PPrrooppoosseedd  NNaattiioonnaall  AAmmbbiieenntt  AAiirr  

QQuuaalliittyy  SSttaannddaarrdd  ffoorr  OOzzoonnee,,””  pprreeppaarreedd  ffoorr  TThhee  RReegguullaattoorryy  AAnnaallyyssiiss  PPrrooggrraamm,,  CCeenntteerr  ffoorr  SSttuuddyy  ooff  PPuubblliicc  
CChhooiiccee,,  GGeeoorrggee  MMaassoonn  UUnniivveerrssiittyy,,  MMaarrcchh  1122,,  11999977..  
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Figure 1-2.  Estimates of Costs of Fully Attaining Proposed
Ozone Standard

  
  
CCEEAA  rreeccoommppuutteess  tthhee  ccoossttss  ooff  ffuullll  aattttaaiinnmmeenntt  wwiitthh  aa  ccoosstt  ppeerr  ttoonn  ffoorr  tthhee  rreessiidduuaall  ttoonnss  tthhaatt  iitt  bbeelliieevveess  iiss  
mmoorree  jjuussttiiffiieedd..    FFoorr  tthheeiirr  lloowweerr  bboouunndd,,  CCEEAA  uusseess  aa  ccoonnsseerrvvaattiivvee  eessttiimmaattee  ooff  tthhee  mmaarrggiinnaall  ccoosstt  tthhaatt  iiss  
eemmbbooddiieedd  iinn  EEPPAA’’ss  ppaarrttiiaall  aattttaaiinnmmeenntt  sscceennaarriiooss  bbyy  llooookkiinngg  aatt  tthhee  sseeccoonndd  mmoosstt  eexxttrreemmee  ccoosstt  eessttiimmaattee  iinn  
sseevveerraall  ooff  EEPPAA’’ss  cciittiieess..    TThheeiirr  uuppppeerr  bboouunndd  ((rreessuullttiinngg  iinn  tthhee  $$6600  bbiilllliioonn  eessttiimmaattee))  iiss  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  aa  
hhiigghheerr  mmaarrggiinnaall  ccoosstt  aassssuummppttiioonn,,  ccoonnssiisstteenntt  wwiitthh  tthhee  aassssuummppttiioonn  tthhaatt  tthhee  hhiigghheesstt  mmaarrggiinnaall  ccoossttss  iinn  tthhee  
ppaarrttiiaall  aattttaaiinnmmeenntt  sscceennaarriiooss  rreefflleecctt  tthhee  ttrruuee  mmaarrggiinnaall  ccoossttss..    CCEEAA  aappppaarreennttllyy  aallssoo  aaddjjuussttss  ffoorr  wwhhaatt  aappppeeaarr  
ttoo  bbee  ccoommppuuttaattiioonnaall  eerrrroorrss  oonn  tthhee  ppaarrtt  ooff  EEPPAA,,  wwhheerree  rreessiidduuaall  ttoonnss  rreeqquuiirreedd  aarree  rreeppoorrtteedd  aass  zzeerroo  ffoorr  ssoommee  
aarreeaass  tthhaatt  aarree  cclleeaarrllyy  ffaarr  ffrroomm  aattttaaiinnmmeenntt..    OOvveerraallll,,  tthhee  eexxttrraappoollaattiioonnss  bbyy  CCEEAA  aarree  mmoorree  rreeaalliissttiicc  tthhaann  
tthhoossee  ooff  EEPPAA,,  aanndd  aarree  qquuiittee  ccoonnsseerrvvaattiivvee  aatt  tthheeiirr  llooww  eenndd..    EEvveenn  aatt  tthhee  hhiigghh  eenndd,,  oonnee  ccoouulldd  aarrgguuee  tthhaatt  
tthheerree  mmaayy  bbee  aann  eelleemmeenntt  ooff  ccoonnsseerrvvaattiissmm::  iinn  ssoommee  ccaasseess,,  tthhee  mmaarrggiinnaall  ccoossttss  ffoorr  ssoommee  ooff  tthhee  cciittiieess  ffoorr  tthhee  
11AAXX--RR  ssttaannddaarrdd  aarree  iinn  ffaacctt  mmuucchh  hhiigghheerr  tthhaann  tthhee  $$8800,,000000  ppeerr  ttoonn  tthhaatt  EEPPAA  cciitteess..    ((TThhiiss  ccaann  bbee  sseeeenn  ffrroomm  
iinnffoorrmmaattiioonn  iinn  TTaabbllee  BB--44  ooff  tthhee  oozzoonnee  RRIIAA,,  wwhhiicchh  iiss  rreepprroodduucceedd  iinn  mmaarrggiinnaall  ccoosstt  ffoorrmmaatt  ffoorr  tthhee  rreeaaddeerr  iinn  
AAppppeennddiixx  11  ooff  tthhiiss  rreeppoorrtt))..  
  
RRAAPP  ccoommmmeennttss  tthhaatt  tthhee  llooccaall  ccoonnttrrooll  sscceennaarriiooss  aarree  aa  mmoorree  aapppprroopprriiaattee  ssttaarrttiinngg  ppooiinntt,,  ggiivveenn  tthhee  ccuurrrreenntt  
aabbsseennccee  ooff  aannyy  mmaannddaattee  ffoorr  aa  rreeggiioonnaall  ccoonnttrrooll  pprrooggrraamm..    RRAAPP  pprroovviiddeess  ttwwoo  sseeppaarraattee  rraannggeess  ffoorr  
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eexxttrraappoollaatteedd  ccoossttss  ooff  ffuullll  aattttaaiinnmmeenntt..    TThhee  ffiirrsstt  (($$99  bbiilllliioonn  ttoo  $$8844  bbiilllliioonn))  iiss  vveerryy  ssiimmiillaarr  iinn  mmeetthhoodd  ttoo  tthhee  
CCEEAA  eexxttrraappoollaattiioonn  eexxcceepptt  tthhaatt  iitt  uusseess  tthhee  llooccaall  ccoonnttrrooll  sscceennaarriiooss  aass  tthhee  ssttaarrttiinngg  ppooiinntt,,  aanndd  uusseess  aa  sslliigghhttllyy  
hhiigghheerr  rraannggee  ffoorr  tthhee  ppoossssiibbllee  mmaarrggiinnaall  ccoossttss  ooff  ccoonnttrrooll,,  bbaasseedd  oonn  EEPPAA’’ss  oowwnn  ssttaatteemmeenntt  aabboouutt  tthhee  rraannggee  ooff  
mmaarrggiinnaall  ccoossttss..    FFoorr  tthheessee  rreeaassoonnss,,  tthhee  rraannggee  eexxtteennddss  ttoo  aa  hhiigghheerr  lleevveell  tthhaann  tthhee  CCEEAA  eessttiimmaattee..    OOnn  tthhee  
ootthheerr  hhaanndd,,  RRAAPP  iinncclluuddeess  tthhee  lleessss  ssttrriinnggeenntt  ““44AAXX--LL””  ssttaannddaarrdd  iinn  tthhiiss  rraannggee,,  wwhhiicchh  aaccccoouunnttss  ffoorr  tthhee  lloowweerr  
eenndd  ooff  tthhee  rraannggee  bbeeiinngg  bbeellooww  CCEEAA’’ss,,  eevveenn  tthhoouugghh  RRAAPP  iiss  uussiinngg  hhiigghheerr  mmaarrggiinnaall  ccoosstt  aassssuummppttiioonnss..    TThhee  
eessttiimmaatteedd  rraannggee  ssppeecciiffiiccaallllyy  ffoorr  tthhee  ““11AAXX--LL””  ssttaannddaarrdd  iiss  $$2255  bbiilllliioonn  ttoo  $$8833  bbiilllliioonn..  
  
TThhee  sseeccoonndd  rraannggee  ooff  eessttiimmaatteess  pprroovviiddeedd  bbyy  RRAAPP  (($$5544  bbiilllliioonn  ttoo  $$332288  bbiilllliioonn))  aatttteemmppttss  ttoo  aaccccoouunntt  ffoorr  
aannootthheerr  ssoouurrccee  ooff  uunnddeerreessttiimmaattiioonn  iinn  tthhee  EEPPAA  eessttiimmaatteess..    RRAAPP  ppooiinnttss  oouutt  tthhaatt  tthhee  ddeeffiinniittiioonn  tthhaatt  EEPPAA  
uusseess  ffoorr  ““ffuullll  aattttaaiinnmmeenntt””  iiss  lliikkeellyy  ttoo  bbee  aann  uunnddeerrssttaatteemmeenntt,,  ssiinnccee  EEPPAA  aassssuummeess  tthhaatt  nnoo  aaddddiittiioonnaall  ccoonnttrrooll  
ccoossttss  aarree  uunnddeerrttaakkeenn  oonnccee  aannyy  nnoonnaattttaaiinnmmeenntt  aarreeaa  ggeettss  wwiitthhiinn  1155  ppeerrcceenntt  ooff  iittss  ttaarrggeett..    RRAAPP  aallssoo  ttaakkeess  
iissssuuee  wwiitthh  aann  ““ooffff  tthhee  ttoopp””  2255  ppeerrcceenntt  rreedduuccttiioonn  iinn  mmooddeell--eessttiimmaatteedd  ttoonnss  rreeqquuiirreedd  ttoo  ggeett  ttoo  aattttaaiinnmmeenntt,,  
wwhhiicchh  EEPPAA  mmaakkeess  ttoo  aaddddrreessss  aasssseerrtteedd  ((bbuutt  ppoooorrllyy  ddooccuummeenntteedd))  bbiiaass  iinn  tthhee  oozzoonnee  mmooddeell..    TThhee  llaatttteerr  ccoosstt  
rraannggee  rreeddeeffiinneess  ffuullll  aattttaaiinnmmeenntt  aass  rreeqquuiirriinngg  tthhee  ffuullll  aammoouunntt  ooff  rreedduuccttiioonn  iinn  ttoonnss  tthhaatt  tthhee  mmooddeell  eessttiimmaatteess  
aass  nneecceessssaarryy,,  aanndd  aatttteemmppttss  ttoo  aadddd  bbaacckk  iinnttoo  tthhee  rreessiidduuaall  nnoonnaattttaaiinnmmeenntt  ttoonnnnaaggee  aann  eessttiimmaattee  ooff  tthhee  ttoonnss  
tthhaatt  wwoouulldd  bbee  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  tthhee  1155  ppeerrcceenntt  ““mmaarrggiinnaall  aattttaaiinnmmeenntt..””  
  
DDFFII  aauutthhoorrss  ffeeeell  tthhaatt  aaddjjuussttmmeennttss  ffoorr  mmooddeell  bbiiaass,,  wwhhiillee  ppoooorrllyy  ddooccuummeenntteedd  oonn  tthhee  ppaarrtt  ooff  EEPPAA,,  wwoouulldd  bbee  
rreeaassoonnaabbllee  ttoo  mmaakkee  iiff  EEPPAA  ccaann  sshhooww  tthhaatt  tthhee  mmooddeell  ttrruullyy  ddooeess  hhaavvee  aa  ppeerrssiisstteenntt  uuppwwaarrdd  bbiiaass..    OOnn  tthhee  
ootthheerr  hhaanndd,,  iitt  ddooeess  nnoott  sseeeemm  aapppprroopprriiaattee  ffoorr  EEPPAA  ttoo  aassssuummee  nnoo  ffuurrtthheerr  ccoonnttrrooll  ccoossttss  ((ootthheerr  tthhaann  mmiinnoorr  
aaddmmiinniissttrraattiivvee  oonneess))  wwhheenneevveerr  aannyy  rreeggiioonn  ggeettss  ttoo  tthhee  mmaarrggiinnaall  aattttaaiinnmmeenntt  ssttaattuuss..    HHoowweevveerr,,  aa  cclloossee  
rreeaaddiinngg  ooff  tthhee  RRIIAA  aanndd  iinnffoorrmmaattiioonn  ggaatthheerreedd  ffrroomm  EEPPAA  ssttaaffff  iinnddiiccaattee  tthhaatt  tthhee  eessttiimmaatteess  ooff  rreessiidduuaall  ttoonnss  ooff  
nnoonnaattttaaiinnmmeenntt  ccaannnnoott  bbee  uusseedd  ttoo  eessttiimmaattee  hhooww  mmaannyy  ttoonnss  ooff  rreessiidduuaall  nnoonnaattttaaiinnmmeenntt  aarree  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  
aarreeaass  tthhaatt  wweerree  ddeessiiggnnaatteedd  aass  ““mmaarrggiinnaall””::  nnoo  ttoonnnnaaggee  rreedduuccttiioonnss  wweerree  eevveerr  eessttiimmaatteedd  ffoorr  tthhee  3355  ttoo  5544  
ccoouunnttiieess  ((ffoorr  tthhee  rreeggiioonnaall  aanndd  llooccaall  ccoonnttrrooll  ccaasseess,,  rreessppeeccttiivveellyy))  tthhaatt  wweerree  ffoouunndd  bbyy  mmooddeelliinngg  ttoo  bbee  wwiitthhiinn  
1155  ppeerrcceenntt  ooff  aattttaaiinnmmeenntt  pprriioorr  ttoo  ccoonnttrrooll  eessttiimmaatteess..    TThhee  rreemmaaiinniinngg  ccoouunnttiieess  ffoorr  wwhhiicchh  ttoonnnnaaggee  eessttiimmaatteess  
wweerree  ddeevveellooppeedd  aappppaarreennttllyy  ddiidd  nnoott  bbeenneeffiitt  ffrroomm  aa  mmaarrggiinnaall  aattttaaiinnmmeenntt  ssttaattuuss  oonnccee  tthheeyy  wweerree  mmooddeelleedd  ttoo  
bbee  wwiitthhiinn  1155  ppeerrcceenntt  ooff  tthhee  rreeqquuiirreedd  ttoonnnnaaggee  rreedduuccttiioonn..1155      OOvveerraallll,,  tthheessee  ccoonncceerrnnss  ssuuggggeesstt  tthhaatt  tthhee  hhiigghheerr  
sseett  ooff  RRAAPP’’ss  ccoosstt  eexxttrraappoollaattiioonnss  aarree  oovveerrllyy  ccoonnsseerrvvaattiivvee..  
  
AA  rreeaalliissttiicc  eessttiimmaattee  ooff  tthhee  ffuullll  aattttaaiinnmmeenntt  ccoossttss,,  ggiivveenn  tthhee  lliimmiitteedd  iinnffoorrmmaattiioonn  ccuurrrreennttllyy  aavvaaiillaabbllee  ttoo  tthhee  
ppuubblliicc,,  wwiillll  ddeeppeenndd  pprriimmaarriillyy  oonn  mmaakkiinngg  aa  ssoouunndd  jjuuddggmmeenntt  rreeggaarrddiinngg  tthhee  mmaarrggiinnaall  ccoosstt  ooff  tthhee  ccoonnttrroollss  
nneecceessssaarryy  ttoo  bbrriinngg  aallll  ooff  tthhee  rreessiidduuaall  nnoonnaattttaaiinnmmeenntt  aanndd  mmaarrggiinnaall  aattttaaiinnmmeenntt  aarreeaass  iinnttoo  ccoommpplliiaannccee..    TThhuuss  
tthhiiss  aannaallyyssiiss  ffooccuusseedd  oonn  ddeetteerrmmiinniinngg  wwhheetthheerr  tthhee  rraannggee  ooff  mmaarrggiinnaall  ccoosstt  eessttiimmaatteess  uusseedd  iinn  tthhee  aabboovvee  
eessttiimmaatteess  ccoouulldd  bbee  rreeffiinneedd  ffuurrtthheerr..    DDaattaa  iinn  AAppppeennddiixx  BB  ooff  EEPPAA’’ss  RRIIAA  ((sseeee  AAppppeennddiixx  11  ooff  tthhiiss  rreeppoorrtt))  
wweerree  uusseedd  ttoo  ggrraapphh  tthhee  mmaarrggiinnaall  ccoosstt  ccuurrvveess  ffoorr  tthhrreeee  ttyyppiiccaall  cciittiieess  tthhaatt  hhaavvee  rreessiidduuaall  nnoonnaattttaaiinnmmeenntt..    
FFiigguurree  11--33  sshhoowwss  tthhee  mmaarrggiinnaall  ccoossttss  aass  aa  ffuunnccttiioonn  ooff  tthhee  ppeerrcceenntt  ooff  aallll  ccoonnttrroollss  eexxpplliicciittllyy  iiddeennttiiffiieedd  bbyy  
EEPPAA..    IInn  FFiigguurree  11--33,,  oonnee  ccaann  sseeee  hhooww  tthhee  mmaarrggiinnaall  ccoossttss  rreemmaaiinn  uunnddeerr  aabboouutt  $$1100,,000000  ppeerr  ttoonn  uunnttiill  tthhee  llaasstt  
1100  ttoo  2200  ppeerrcceenntt  ooff  tthhee  ttoonnss  rreedduucceedd..    AAtt  tthhaatt  ppooiinntt,,  mmaarrggiinnaall  ccoossttss  ddrraammaattiiccaallllyy  eessccaallaattee  iinn  eeaacchh  
nnoonnaattttaaiinnmmeenntt  rreeggiioonn..      
  
EEPPAA  mmaakkeess  ttwwoo  aarrgguummeennttss  ffoorr  wwhhyy  ccoossttss  wwoouulldd  nnoott  aaccttuuaallllyy  eessccaallaattee  aass  rraappiiddllyy  aass  tthhee  mmaarrggiinnaall  ccoosstt  
ccuurrvveess  ooff  FFiigguurree  11--33  iinnddiiccaattee..      

                                                                                                                      
1155  MMiicchheellllee  MMccKKeeeevveerr,,  EEPPAA  OOffffiiccee  ooff  AAiirr  QQuuaalliittyy  PPllaannnniinngg  aanndd  SSttaannddaarrddss,,  ppeerrssoonnaall  ccoommmmuunniiccaattiioonn,,  AApprriill  2222,,  

11999977..  
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Figure 1-3.  Examples of Typical Marginal Cost Curves in Ozone RIA

  
  
••  EEPPAA  aarrgguueess  tthhaatt  ccoonnttrrooll  ccoosstt  pprrooggrraammss  aarree  aallwwaayyss  cchheeaappeerr  tthhaann  aannttiicciippaatteedd,,  aanndd  aallssoo  iimmpplliieess  tthhaatt  

eemmiissssiioonnss  ttrraaddiinngg  wwoouulldd  kkeeeepp  ccoossttss  aatt  tthhee  aavveerraaggee  tthhaatt  wwee  sseeee  iinn  tthheeiirr  ddaattaa,,  nnoott  aatt  tthhee  mmaarrggiinn..    TThhiiss  iiss  
nnoott  aa  ccoommppeelllliinngg  aarrgguummeenntt..    TThhee  ccoonnttrrooll  ccoossttss  hhaavvee  aallrreeaaddyy  bbeeeenn  sseelleecctteedd  iinn  lleeaasstt--mmaarrggiinnaall  ccoosstt  
oorrddeerr,,  wwhhiicchh  iiss  ccoonnssiisstteenntt  wwiitthh  hhaavviinngg  aassssuummeedd  tthhaatt  eemmiissssiioonnss  ttrraaddiinngg  iiss  ooccccuurrrriinngg..    FFuurrtthheerr,,  tthhee  ffaacctt  
tthhaatt  ccoonnttrrooll  ccoossttss  iinn  tthhee  ppaasstt  hhaavvee  bbeeeenn  lleessss  tthhaann  pprroojjeecctteedd  iinn  eexxeerrcciisseess  ssuucchh  aass  tthheessee  ddooeess  nnoott  iimmppllyy  
tthhaatt  aaccttuuaall  ccoonnttrrooll  ccoossttss  hhaavvee  ttuurrnneedd  oouutt  ttoo  bbee  aass  cchheeaapp  aass  tthhee  cchheeaapp  aaccttiioonnss  tthhaatt  hhaavvee  aallrreeaaddyy  bbeeeenn  
ttaakkeenn..    CCoossttss  ddoo  ssttiillll  tteenndd  ttoo  eessccaallaattee  aass  tthhee  ssttrriinnggeennccyy  ooff  tthhee  ccoonnttrrooll  pprrooggrraamm  hhaass  iinnccrreeaasseedd..  

  
••  EEPPAA  aarrgguueess  tthhaatt  tthhee  ccoonnttrrooll  ccoossttss  iinn  iittss  RRIIAA  hhaavvee  bbeeeenn  eessttiimmaatteedd  bbyy  uussiinngg  oonnllyy  tthhoossee  ccoonnttrrooll  ooppttiioonnss  

tthhaatt  eexxiisstt  lliitteerraallllyy  wwiitthhiinn  tthhee  ddeeffiinneedd  aarreeaa  ooff  nnoonnaattttaaiinnmmeenntt..    EEPPAA  aarrgguueess  tthhaatt,,  uullttiimmaatteellyy,,  ccoonnttrrooll  
ooppttiioonnss  wwiillll  bbee  ttaakkeenn  ffrroomm  aa  wwiiddeerr  aarreeaa,,  ppaarrttiiccuullaarrllyy  nneeaarrbbyy  ccoouunnttiieess  tthhaatt  ddoo  iinnfflluueennccee  tthhee  
nnoonnaattttaaiinnmmeenntt  rreeggiioonn,,  bbuutt  aarree  nnoott  tthheemmsseellvveess  ffoorrmmaallllyy  iinn  nnoonnaattttaaiinnmmeenntt..    TThhiiss  ddooeess  pprroovviiddee  aa  ssoouunndd  
aarrgguummeenntt  ffoorr  aassssuummiinngg  tthhaatt  ccoosstt  ccuurrvveess  wwiillll  nnoott  eessccaallaattee  eexxaaccttllyy  aass  sshhoowwnn  iinn  FFiigguurree  11--33..    WWiitthhoouutt  
aassssuummiinngg  tthhaatt  aa  ttrruullyy  rreeggiioonnaall  ccoonnttrrooll  ssttrraatteeggyy  wwoouulldd  eennssuuee,,  ssttaatteess  ddoo  aallrreeaaddyy  hhaavvee  tthhee  aabbiilliittyy  ttoo  
oobbttaaiinn  ccoonnttrroollss  ffrroomm  ootthheerr  ssoouurrcceess  wwiitthhiinn  tthheeiirr  oowwnn  ssttaattee,,  eevveenn  iiff  ssuucchh  ssoouurrcceess  aarree  iinn  aattttaaiinnmmeenntt  aarreeaass  
ooff  tthhee  ssttaattee..    TThhee  ccoonnttrrooll  ooppttiioonnss  iinn  tthhee  ssuurrrroouunnddiinngg  aarreeaass  mmaayy  nnoott  bbee  aass  eeffffeeccttiivvee  iinn  rreedduucciinngg  
nnoonnaattttaaiinnmmeenntt  aarreeaa  oozzoonnee,,  hhoowweevveerr,,  aanndd  tthhuuss  oonnee  sshhoouulldd  ssttiillll  eexxppeecctt  mmaarrggiinnaall  ccoossttss  ttoo  iinnccrreeaassee,,  bbuutt  
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iinn  aa  mmoorree  mmeeaassuurreedd  ddeeggrreeee  tthhaann  tthhee  ccaassee  wwhheerree  ccoonnttrroollss  aarree  ccoonnssttrraaiinneedd  ttoo  tthhee  nnoonnaattttaaiinnmmeenntt  aarreeaa  
ssppeecciiffiiccaallllyy..  

  
TThhee  ssoolliidd  ddaasshheedd  lliinneess  iinn  FFiigguurree  11--44  sshhooww  mmoorree  mmooddeerraattee  mmaarrggiinnaall  ccoosstt  eexxttrraappoollaattiioonnss,,  wwhhiicchh  aarree  
ccoonnssiisstteenntt  wwiitthh  ccuurrrreenntt  ddaattaa,,  bbuutt  ssttiillll  aaccccoommmmooddaattee  tthhee  lliikkeelliihhoooodd  tthhaatt  tthheerree  aarree  aaddddiittiioonnaall  ccoonnttrroollss  iinn  
ssuurrrroouunnddiinngg  aarreeaass  ooff  iinnfflluueennccee  tthhaatt  aarree  mmoorree  ccoosstt--eeffffeeccttiivvee  tthhaann  wwhhaatt  rreemmaaiinnss  wwiitthhiinn  tthhee  rreeggiioonn..    
AAlltthhoouugghh  tthheerree  rreemmaaiinnss  mmuucchh  uunncceerrttaaiinnttyy  aabboouutt  tthhee  eexxaacctt  mmaarrggiinnaall  ccoosstt,,  tthheessee  ccoossttss  aarree  ffaarr  mmoorree  
ccoonnsseerrvvaattiivvee  tthhaann  ssiimmppllyy  aassssuummiinngg  tthhaatt  aallll  ooff  tthhee  aaddddiittiioonnaall  ttoonnss  wwiillll  ccoosstt  aass  mmuucchh  ttoo  rreedduuccee  aass  tthhee  llaasstt  
ccoonnttrrooll  mmeeaassuurree  iiddeennttiiffiieedd  ssoolleellyy  wwiitthhiinn  aa  nnoonnaattttaaiinnmmeenntt  rreeggiioonn’’ss  bboouunnddaarriieess..    OOnn  tthhee  ootthheerr  hhaanndd,,  tthheeyy  ddoo  
nnoott  ssiimmppllyy  aassssuummee  tthhaatt  tthhee  rreemmaaiinniinngg  rreessiidduuaall  ttoonnss  ccaann  bbee  rreedduucceedd  aass  eeaassiillyy  aass  tthhee  ffiirrsstt  ffeeww..      
  
TThheessee  ccoosstt  ccuurrvvee  eexxttrraappoollaattiioonnss  aarree  aapppplliiccaabbllee  aatt  tthhee  lleevveell  ooff  tthhee  rreessiidduuaall  nnoonnaattttaaiinnmmeenntt  aarreeaa,,  rraatthheerr  tthhaann  
ffoorr  tthhee  ttoottaall  rreessiidduuaall  ttoonnnnaaggee  aatt  tthhee  nnaattiioonnaall  lleevveell,,  wwhhiicchh  iiss  aallll  tthhaatt  EEPPAA  rreeppoorrttss  iinn  iittss  RRIIAA..    UUssiinngg  tthheemm  
tthhuuss  aallssoo  rreeqquuiirreess  aann  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  hhooww  mmuucchh  mmoorree  ccoonnttrrooll  iiss  nneeeeddeedd  iinn  eeaacchh  ooff  tthhee  2244  rreessiidduuaall  
nnoonnaattttaaiinnmmeenntt  aarreeaass  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  tthhee  11AAXX--RR  sscceennaarriioo  ttoo  aacchhiieevvee  aattttaaiinnmmeenntt..    EEPPAA  hhaass  nnoott  rreelleeaasseedd  
ssuuffffiicciieenntt  iinnffoorrmmaattiioonn  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  tthhiiss  ffoorr  aannyy  ooff  tthhee  cciittiieess  iinnddiivviidduuaallllyy..    HHoowweevveerr,,  tthhee  RRIIAA  ddooeess  
iinnddiiccaattee  tthhaatt  tthhee  ttoottaall  rreessiidduuaall  ttoonnss  nneecceessssaarryy  oovveerr  aallll  ooff  tthhee  2244  rreemmaaiinniinngg  nnoonnaattttaaiinnmmeenntt  rreeggiioonnss  ((aafftteerr  
aaccccoouunnttiinngg  ffoorr  tthhee  7755  ppeerrcceenntt  mmooddeell  bbiiaass))  iiss  449955,,000000  ttoo  775533,,000000  ttoonnss  ppeerr  yyeeaarr..1166    TThhee  RRIIAA  aallssoo  iinnddiiccaatteess  
tthhaatt  tthheessee  2244  aarreeaass  hhaavvee  oonnllyy  aacchhiieevveedd  rreedduuccttiioonnss  iinn  tthhee  ppaarrttiiaall  aattttaaiinnmmeenntt  sscceennaarriioo  oonn  tthhee  oorrddeerr  ooff  
229933,,000000  ttoonnss..1177    IInn  ootthheerr  wwoorrddss,,  tthhee  ppaarrttiiaall  aattttaaiinnmmeenntt  ccoosstt  eessttiimmaattee  sseeeemmss  ttoo  oonnllyy  ccaarrrryy  tthhee  2244  aarreeaass  tthhaatt  

aarree  ddeeeemmeedd  ttoo  rreemmaaiinn  iinn  nnoonnaattttaaiinnmmeenntt  aann  aavveerraaggee  ooff  aabboouutt  oonnee--tthhiirrdd  ooff  tthhee  wwaayy  ttoo  aattttaaiinnmmeenntt..1188    IIff  wwee  
aassssuummee  tthhaatt  9900  ppeerrcceenntt  ooff  tthhee  aaddddiittiioonnaall  ttoonnnnaaggee  tthhaatt  nneeeeddss  ttoo  bbee  rreedduucceedd  iiss  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  tthhee  ffoouurr  
wwoorrsstt  nnoonnaattttaaiinnmmeenntt  aarreeaass  ((tthhoossee  wwhhiicchh  ccaannnnoott  eevveenn  aacchhiieevvee  tthhee  ccuurrrreenntt  ssttaannddaarrdd)),,  tthheenn  aann  aaddddiittiioonnaall  
229933,,000000  ttoonnss  wwoouulldd  rreefflleecctt  aann  aavveerraaggee  ooff  aa  2200  ppeerrcceenntt  iinnccrreemmeennttaall  rreedduuccttiioonn  bbeeyyoonndd  tthhee  110000  ppeerrcceenntt  
ppooiinntt  iinn  FFiigguurree  11--33  ffoorr  tthhee  ootthheerr  2200  rreessiidduuaall  nnoonnaattttaaiinnmmeenntt  aarreeaass..    UUssiinngg  tthhee  ttwwoo  hheeaavvyy--ddaasshheedd  lliinneess  iinn  
FFiigguurree  11--33,,  tthhee  aavveerraaggee  iinnccrreemmeennttaall  ccoosstt  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  aannootthheerr  2200  ppeerrcceenntt  ooff  ttoonnnnaaggee  rreedduuccttiioonn  wwoouulldd  
rraannggee  ffrroomm  $$3300,,000000  ttoo  $$6600,,000000  ppeerr  ttoonn..1199    IIff  wwee  wweerree  ttoo  rreedduuccee  tthhee  aassssuummppttiioonn  tthhaatt  9900  ppeerrcceenntt  ooff  tthhee  
nnaattiioonnaall  rreessiidduuaall  ttoonnss  aarree  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  tthhee  ffoouurr  wwoorrsstt  cciittiieess  ttoo  8800  ppeerrcceenntt,,  tthheenn  tthhee  rreemmaaiinniinngg  2200  cciittiieess  
wwoouulldd  rreeqquuiirree  aann  aavveerraaggee  4400  ppeerrcceenntt  iinnccrreemmeennttaall  rreedduuccttiioonn  ffrroomm  tthhee  110000  ppeerrcceenntt  ppooiinntt,,  wwhhiicchh  tthhee  ddaasshheedd  
lliinneess  iimmppllyy  ccoouulldd  ccoosstt  ffrroomm  $$4400,,000000  ttoo  $$9900,,000000  ppeerr  ttoonn..      
  

                                                                                                                      
1166    UU..SS..  EEnnvviirroonnmmeennttaall  PPrrootteeccttiioonn  AAggeennccyy,,  RReegguullaattoorryy  IImmppaacctt  AAnnaallyyssiiss  ffoorr  PPrrooppoosseedd  OOzzoonnee  NNaattiioonnaall  AAmmbbiieenntt  

AAiirr  QQuuaalliittyy  SSttaannddaarrdd,,  DDeecceemmbbeerr  11999966,,  TTaabbllee  VVII--99..  
1177    SSuummmmaattiioonn  ooff  ttoottaall  NNOOxx  aanndd  VVOOCC  rreedduuccttiioonnss  aacchhiieevveedd  oovveerr  tthheessee  2244  aarreeaass,,  ttaakkeenn  ffrroomm  TTaabbllee  BB--44  ooff  OOzzoonnee  

RReegguullaattoorryy  IImmppaacctt  AAnnaallyyssiiss,,  DDeecceemmbbeerr  11999966..    ((IInnffoorrmmaattiioonn  rreepprroodduucceedd  iinn  tthhiiss  ppaappeerr’’ss  AAppppeennddiixx  11..))  
1188    WWee  nneeeedd  ttoo  rreeccooggnniizzee  tthhaatt  tthheessee  2244  aarreeaass  iinncclluuddee  SSaann  DDiieeggoo,,  LLooss  AAnnggeelleess,,  NNeeww  YYoorrkk  CCiittyy,,  aanndd  BBaakkeerrssffiieelldd  

CCAA,,  nnoott  oonnee  ooff  wwhhiicchh  iiss  sshhoowwnn  ttoo  aadddd  aannyytthhiinngg  ttoo  tthhee  rreedduuccttiioonnss  iinn  tthhiiss  sscceennaarriioo  bbeeccaauussee  aallll  aarree  pprroojjeecctteedd  ttoo  
bbee  iinn  rreessiidduuaall  nnoonnaattttaaiinnmmeenntt  eevveenn  wwiitthh  tthhee  ccuurrrreenntt  ssttaannddaarrdd,,  aanndd  ttoo  hhaavvee  aallrreeaaddyy  eexxhhaauusstteedd  aallll  ooff  EEPPAA’’ss  
iiddeennttiiffiieedd  ccoonnttrrooll  ooppttiioonnss..    HHoowweevveerr,,  tthhee  rreeqquuiirreedd  aaddddiittiioonnaall  ttoonnnnaaggee  ooff  ccoonnttrrooll  ffoorr  tthheessee  ffoouurr  cciittiieess  iiss  
rreefflleecctteedd  iinn  tthhee  rreessiidduuaall  ttoonnnnaaggee  ffoorr  tthhee  ccuurrrreenntt  ssttaannddaarrdd  ((wwhhiicchh  iiss  aannootthheerr  337700,,000000  ttoo  556622,,000000  ttoonnss  ppeerr  yyeeaarr))..  

1199    FFoorr  aa  ccuurrvvee  tthhaatt  iiss  cclloossee  ttoo  lliinneeaarr,,  tthhee  aavveerraaggee  ccoosstt  oovveerr  aa  rraannggee  ccaann  bbee  aapppprrooxxiimmaatteedd  aass  tthhee  vvaalluuee  oonn  tthhee  
ccuurrvvee  aatt  aabboouutt  tthhee  hhaallff  wwaayy  ppooiinntt,,  oorr  aatt  11..11  iinn  tthhiiss  ccaassee..  
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Figure 1-4: More Conservative Extrapolations of Marginal Cost
Curves for Ozone

  
  
AAss  TTaabbllee  11--22  sshhoowwss,,  eevveenn  iiff  oonnee  aapppplliieess  tthheessee  lloowweerr  mmaarrggiinnaall  ccoossttss  ttoo  tthhee  rreemmaaiinniinngg  8800  ttoo  9900  ppeerrcceenntt  ooff  
tthhee  rreessiidduuaall  ttoonnss  tthhaatt  aarree  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  tthhee  ffoouurr  cciittiieess  tthhaatt  ccaannnnoott  eevveenn  aacchhiieevvee  tthhee  ccuurrrreenntt  ssttaannddaarrdd,,  ffuullll  
aattttaaiinnmmeenntt  ccoossttss  ccoouulldd  bbee  bbeettwweeeenn  $$2200  bbiilllliioonn  ttoo  $$5599  bbiilllliioonn  ppeerr  yyeeaarr..    NNoottee  tthhaatt  aalltthhoouugghh  tthheessee  ccoosstt  
eessttiimmaatteess  aarree  ssiimmiillaarr  ttoo  tthhoossee  ooff  ootthheerr  ggrroouuppss,,  tthheeyy  wweerree  ddeerriivveedd  bbyy  mmuucchh  mmoorree  ddeettaaiilleedd  eeffffoorrttss  ttoo  
ssiimmuullaattee  tthhee  aaccttuuaall  ccoosstt  ssttrruuccttuurree,,  aanndd  aatt  eeaacchh  sstteepp  ooff  tthhee  aannaallyyssiiss,,  aa  ssuubbssttaannttiiaall  ddeeggrreeee  ooff  ccoonnsseerrvvaattiissmm  
wwaass  bbuuiilltt  iinnttoo  tthhee  eessttiimmaatteess..    TThhuuss,,  aa  ccoosstt  rraannggee  bbeettwweeeenn  $$2200  bbiilllliioonn  aanndd  $$6600  bbiilllliioonn  iiss  qquuiittee  rreeaalliissttiicc  aanndd  
pprroobbaabbllyy  eevveenn  ccoonnsseerrvvaattiivvee::    
  
••  TToo  tthhee  eexxtteenntt  tthhaatt  tthhee  aaccttuuaall  ccoossttss  mmiigghhtt  bbee  hhiigghheerr  tthhaann  tthhiiss  rraannggee,,  tthhiiss  wwoouulldd  mmoosstt  lliikkeellyy  bbee  dduuee  ttoo  

ccoossttss  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  tthhee  ffoouurr  wwoorrsstt--ccaassee  cciittiieess,,  wwhhiicchh  aarree  ttrreeaatteedd  iinn  tthhiiss  eexxttrraappoollaattiioonn  aass  iiff  tthheeyy  
wwoouulldd  hhaavvee  mmaarrggiinnaall  ccoonnttrrooll  ccoossttss  ccoommppaarraabbllee  ttoo  wwhhaatt  wwee  hhaavvee  eessttiimmaatteedd  ffoorr  tthhee  ootthheerr,,  lleessss  
pprroobblleemmaattiicc  nnoonnaattttaaiinnmmeenntt  aarreeaass..    TThhiiss  iiss  pprroobbaabbllyy  aa  mmaajjoorr  ssoouurrccee  ooff  ccoonnsseerrvvaattiissmm..    TThhee  aammoouunntt  ooff  
rreessiidduuaall  nnoonnaattttaaiinnmmeenntt  iinn  tthheessee  ffoouurr  aarreeaass,,  wwhheenn  iinncclluuddiinngg  tthheeiirr  ddiiffffiiccuullttiieess  iinn  aacchhiieevviinngg  eevveenn  tthhee  
ccuurrrreenntt  ssttaannddaarrdd,,  iiss  bbeettwweeeenn  550000,,000000  aanndd  11,,000000,,000000  ttoonnss  ppeerr  yyeeaarr,,  eevveenn  aassssuummiinngg  tthhaatt  tthheeyy  wwoouulldd  
aallssoo  bbeenneeffiitt  ffrroomm  aa  mmaajjoorr  rreeggiioonnaall  ccoonnttrrooll  ssttrraatteeggyy..    IItt  iiss  pprroobbaabbllyy  bbeesstt  ttoo  ssuurrmmiissee  tthhaatt  tthheessee  ffoouurr  
aarreeaass  wwoouulldd  rreemmaaiinn  iinn  nnoonnaattttaaiinnmmeenntt  eevveenn  wwiitthh  tthhee  ccoonnttrroollss  iimmpplliicciitt  iinn  tthhee  $$2200  bbiilllliioonn  ttoo  $$6600  bbiilllliioonn  
ppeerr  yyeeaarr  rraannggee,,  uunnlleessss  tthheerree  aarree  ssuubbssttaannttiiaall  cchhaannggeess  iinn  iinnffrraassttrruuccttuurree  aanndd  iinnddiivviidduuaall  ppaatttteerrnnss  ooff  
bbeehhaavviioorr..    TThhee  llaatttteerr  cchhaannggeess  aarree  ddiiffffiiccuulltt  ttoo  qquuaannttiiffyy  eexxcceepptt  tthhrroouugghh  uussee  ooff  ccoonncceeppttss  ssuucchh  aass  
wwiilllliinnggnneessss  ttoo  ppaayy  ttoo  aavvooiidd  tthheessee  mmeeaassuurreess..    TThhee  eevviiddeennccee  aavvaaiillaabbllee  oonn  tthhiiss  aavvooiiddaannccee  vvaalluuee  iiss  tthhaatt  iitt  
aappppeeaarrss  ttoo  ccuurrrreennttllyy  bbee  hhiigghheerr  tthhaann  tthhee  mmaarrggiinnaall  ccoonnttrrooll  ccoossttss  ccuurrrreennttllyy  bbeeiinngg  eexxppeerriieenncceedd,,  ssiinnccee  oouurr  
ssoocciieettyy  hhaass  rreessiisstteedd  tthheessee  mmeeaassuurreess  iinn  ffaavvoorr  ooff  tthhee  qquuiittee  ccoossttllyy  tteecchhnnoollooggiiccaall  ccoonnttrroollss  tthhaatt  aarree  tthhee  
ssuubbjjeecctt  ooff  tthhee  ccuurrrreenntt  eexxttrraappoollaattiioonnss..  
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••  TThhiiss  rraannggee  aallssoo  ffaaiillss  ttoo  aaccccoouunntt  ffoorr  tthhee  3355  ““mmaarrggiinnaall””  nnoonnaattttaaiinnmmeenntt  aarreeaass,,  ffoorr  wwhhiicchh  EEPPAA  aassssuummeedd  
aallmmoosstt  zzeerroo  ccoonnttrrooll  ccoossttss..    HHoowweevveerr,,  tthheessee  3355  aarreeaass  wwoouulldd  lliikkeellyy  hhaavvee  mmuucchh  lloowweerr  mmaarrggiinnaall  ccoossttss  aass  
wweellll  aass  ffeewweerr  ttoonnss  ttoo  rreedduuccee..    AAssssuummiinngg  tthhee  aavveerraaggee  mmaarrggiinnaall  nnoonnaattttaaiinnmmeenntt  aarreeaa  wwoouulldd  hhaavvee  
mmaarrggiinnaall  ccoossttss  iinn  tthhee  rraannggee  ooff  $$22000000  ppeerr  ttoonn,,  aanndd  aann  aavveerraaggee  ppeerr  aarreeaa  rreedduuccttiioonn  rreeqquuiirreemmeenntt  
ccoommppaarraabbllee  ttoo  tthhee  rreessiidduuaall  rreeqquuiirreemmeennttss  ooff  2244  rreessiidduuaall  nnoonnaattttaaiinnmmeenntt  aarreeaass  ooff  tthhee  ““11AAXX--RR””  
sscceennaarriioo2200  ((pprroobbaabbllyy  aa  ssiiggnniiffiiccaanntt  oovveerreessttiimmaattee)),,  tthhee  ttoottaall  ccoosstt  ffoorr  tthheessee  aarreeaass  wwoouulldd  bbee  oonnllyy  $$22  
bbiilllliioonn  ppeerr  yyeeaarr..    TThhiiss  iiss  cclleeaarrllyy  aa  ssmmaallll  eerrrroorr  iinn  ccoommppaarriissoonn  ttoo  tthhee  ppootteennttiiaall  ccoossttss  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  tthhee  
lleessss  mmaarrggiinnaall  nnoonnaattttaaiinnmmeenntt  aarreeaass..  

  

IIIIII..  PPaarrttiiccuullaattee  MMaatttteerr  CCoonnttrrooll  CCoossttss  
  
AAss  wwiitthh  oozzoonnee,,  tthhee  oonnllyy  ppuubblliiccllyy  aavvaaiillaabbllee  ccoosstt  eessttiimmaatteess  ffoorr  tthhee  pprrooppoosseedd  PPMM22..55  ssttaannddaarrdd  aarree  tthhoossee  
pprreeppaarreedd  bbyy  EEPPAA,,  aanndd  tthhoossee  ccoossttss  aarree  ffoorr  aa  ““ppaarrttiiaall  aattttaaiinnmmeenntt””  oouuttccoommee,,  wwhheenn  iinn  ffaacctt,,  tthhee  ccoossttss  ooff  
iinntteerreesstt  ttoo  tthhee  ppuubblliicc  sshhoouulldd  bbee  tthhee  ffuullll  aattttaaiinnmmeenntt  ccoossttss..    TThhee  mmaajjoorriittyy  ooff  tthhiiss  sseeccttiioonn  wwiillll  aallssoo  ddeeaall  wwiitthh  
tthhee  qquueessttiioonn  ooff  hhooww  ttoo  eexxttrraappoollaattee  tthhee  aavvaaiillaabbllee  ccoosstt  eessttiimmaatteess  ttoo  aa  ffuullll  aattttaaiinnmmeenntt  ccoosstt..    HHoowweevveerr,,  tthheerree  iiss  
aa  llaarrggeerr  rreeccoorrdd  ooff  aalltteerrnnaattiivvee  ccoosstt  eessttiimmaatteess  ffoorr  PPMM22..55,,  bbaasseedd  oonn  aa  rreeccoorrdd  iinn  tthhee  PPMM  rreegguullaattoorryy  ddoocckkeett  ooff  aa  
sseerriieess  ooff  ccoosstt  mmooddeelliinngg  eexxeerrcciisseess  lleeaaddiinngg  ttoo  tthhee  aaccttuuaall  ccoosstt  pprreesseenntteedd  iinn  tthhee  ppuubblliisshheedd  RRIIAA..      
  
BBeeffoorree  ttuurrnniinngg  ttoo  tthhee  iissssuuee  ooff  ffuullll  aattttaaiinnmmeenntt  eexxttrraappoollaattiioonnss,,  aa  rreevviieeww  ooff  aallll  ooff  tthhee  vvaarriioouuss  ccoosstt  eessttiimmaatteess  
tthhaatt  EEPPAA  hhaass  pprroodduucceedd  ffoorr  PPMM22..55  iiss  mmaaddee..    TThhiiss  rreevviieeww  ccaann  sshheedd  ssoommee  lliigghhtt  oonn  tthhee  ddiiffffeerreenncceess  aanndd  
ssiimmiillaarriittiieess  iinn  tthhiiss  sseerriieess  ooff  ccoosstt  eessttiimmaatteess,,  aanndd  ppeerrhhaappss  nnaarrrrooww  ssoommee  ooff  tthhee  uunncceerrttaaiinnttyy  rreeggaarrddiinngg  tthhee  
aapppprroopprriiaattee  ssttaarrttiinngg  ppooiinntt  ffoorr  eexxttrraappoollaattiioonnss..      
  
TTaabbllee  11--33  ccoommppaarreess  tthhee  aassssuummppttiioonnss  ffoorr  aallll  tthhee  PPMM  ccoosstt  eessttiimmaatteess  tthhaatt  wweerree  iiddeennttiiffiieedd  aanndd  oobbttaaiinneedd..    TThhee  
aannnnuuaall  ccoosstt  eessttiimmaatteess  ffoorr  ““ppaarrttiiaall  aattttaaiinnmmeenntt””  vvaarryy  ffrroomm  $$44..33  bbiilllliioonn  ttoo  $$1177..11  bbiilllliioonn..    TThhee  PPMM  RRIIAA  ggiivveess  
$$66..33  bbiilllliioonn  aass  iittss  ooffffiicciiaall  eessttiimmaattee  ooff  tthhee  ccoossttss  ((““AA””  iinn  TTaabbllee  11--33)),,  aalltthhoouugghh  iinn  tthhee  ssaammee  ddooccuummeenntt  iitt  
ssuuggggeessttss  tthhaatt  tthhee  ccoossttss  mmaayy  bbee  aass  llooww  aass  $$44..33  bbiilllliioonn  ((““bb””  iinn  TTaabbllee  11--33))..    TThhee  llaatttteerr  ccoosstt  eessttiimmaattee  iiss  
ssuuppppoosseedd  ttoo  rreefflleecctt  tthhee  ““ppootteennttiiaall  iimmppaacctt  ooff  aaddddiittiioonnaall  rreeggiioonnaall  SSOO22  eemmiissssiioonnss  rreedduuccttiioonnss  bbeeyyoonndd  tthhee  
CCAAAA  TTiittllee  IIVV  rreeqquuiirreemmeennttss..””2211    HHoowweevveerr,,  iitt  iiss  iinnccoorrrreecctt  ttoo  tthhuuss  ssuuggggeesstt  tthhaatt  tthhee  ccoosstt  rraannggee  mmaayy  bbee  aass  llooww  
aass  $$44..33  bbiilllliioonn..    AAss  wwiitthh  oozzoonnee,,  tthhiiss  sseettss  uupp  aa  ssiittuuaattiioonn  wwhheerree  tthhee  ccoosstt  ccuurrvvee  aappppeeaarrss  ttoo  bbee  ffaalllliinngg,,  wwhheenn  iinn  
ffaacctt,,  tthheerree  aarree  aaddddiittiioonnaall  ccoossttss  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  tthhee  ssttaarrttiinngg  ppooiinntt  ffoorr  tthhee  lloowweerr  ccoosstt  eessttiimmaattee..    TThhee  
uunnddeerrllyyiinngg  ccoosstt  ooff  tthhiiss  ““aaddddiittiioonnaall  SSOO22  ccoonnttrrooll””  pprrooggrraamm  aarree  aannyywwhheerree  ffrroomm  $$22..22  bbiilllliioonn  ttoo  $$44..88  bbiilllliioonn2222..    
UUnnlliikkee  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  oozzoonnee  aanndd  iittss  ““rreeggiioonnaall  ccoonnttrrooll  sscceennaarriioo,,””  tthhiiss  uunnddeerrllyyiinngg  ccoosstt  sshhoouulldd  bbee  iinncclluuddeedd  iinn  
tthhee  ttoottaall  eessttiimmaatteedd  ccoosstt  ooff  tthhee  PPMM  ssttaannddaarrdd,,  ssiinnccee  tthheerree  iiss  nnoo  eexxiissttiinngg  rreegguullaattoorryy  pprrooggrraamm  oorr  ssttaannddaarrdd  tthhaatt  
wwoouulldd  mmaannddaattee  tthhiiss  aaccttiioonn  ootthheerr  tthhaann  tthhee  pprrooppoosseedd  PPMM22..55  ssttaannddaarrdd  iittsseellff..    TThhuuss,,  tthhee  aapppprroopprriiaattee  ccoosstt  ffoorr  
tthhee  ““aaddddiittiioonnaall  SSOO22  ccoonnttrrooll””  aalltteerrnnaattiivvee  iiss  bbeettwweeeenn  $$66..55  bbiilllliioonn  aanndd  $$99..11  bbiilllliioonn,,  aanndd  iiss  tthhuuss  aaccttuuaallllyy  
hhiigghheerr  tthhaann  EEPPAA’’ss  pprriimmaarryy  ccoosstt  eessttiimmaattee  ooff  $$66..33  bbiilllliioonn..  
  

                                                                                                                      
2200    TThhaatt  iiss,,  tthheerree  aarree  2244  rreessiidduuaall  nnoonnaattttaaiinnmmeenntt  aarreeaass  rreeqquuiirriinngg  aabboouutt  662255,,000000  ttoonnss  rreessiidduuaall  rreedduuccttiioonn,,  oorr  2266,,000000  

ttoonnss  ppeerr  rreessiidduuaall  aarreeaa  oonn  aavveerraaggee..  
2211    UU..SS..  EEnnvviirroonnmmeennttaall  PPrrootteeccttiioonn  AAggeennccyy,,  RReegguullaattoorryy  IImmppaacctt  AAnnaallyyssiiss  ffoorr  PPrrooppoosseedd  PPaarrttiiccuullaattee  MMaatttteerr  

NNaattiioonnaall  AAmmbbiieenntt  AAiirr  QQuuaalliittyy  SSttaannddaarrdd,,  DDeecceemmbbeerr  11999966,,  pp..  77--1177..  
2222    LLooww  eessttiimmaattee  ffrroomm  EEPPAA’’ss  CCAAPPII  pprrooppoossaall  ((““SSuuppppoorrttiinngg  AAnnaallyyssiiss  ffoorr  EEPPAA’’ss  CClleeaann  AAiirr  PPoowweerr  IInniittiiaattiivvee,,””  

OOffffiiccee  ooff  AAiirr  aanndd  RRaaddiiaattiioonn,,  UU..SS..  EEPPAA,,  OOccttoobbeerr  11999966,,  TTaabbllee  1111));;  hhiigghh  eessttiimmaattee  ffrroomm  EEPPAA’’ss  AAcciidd  DDeeppoossiittiioonn  
SSttaannddaarrdd  FFeeaassiibbiilliittyy  SSttuuddyy  RReeppoorrtt  ttoo  CCoonnggrreessss,,  aass  rreeppoorrtteedd  iinn  EEPPAA’’ss  DDeecceemmbbeerr  11999966  PPMM  RRIIAA  oonn  pp..  77--1177..  



  
  

  

1188                                RRPPPPII  

MMaannyy  ccoommmmeenntteerrss  hhaavvee  nnootteedd  tthhaatt  aallll  eeaarrlliieerr  ddrraaffttss  ooff  EEPPAA’’ss  ccoosstt  eessttiimmaatteess  ((aass  rreevveeaalleedd  bbyy  ootthheerr  
ddooccuummeennttss  iinn  tthhee  PPMM  DDoocckkeett))  iinnddiiccaatteedd  aannnnuuaalliizzeedd  ccoossttss  ssiiggnniiffiiccaannttllyy  hhiigghheerr  tthhaann  tthhee  $$66..33  bbiilllliioonn  ppeerr  
yyeeaarr  iinn  tthhee  PPMM  RRIIAA..    HHoowweevveerr,,  iitt  iiss  ddiiffffiiccuulltt  ttoo  ddiirreeccttllyy  ccoommppaarree  tthheessee  eessttiimmaatteess  bbeeccaauussee  tthheeyy  vvaarryy  iinn  
tteerrmmss  ooff  tthhee  ddeeggrreeee  ttoo  wwhhiicchh  tthheeyy  aapppprrooaacchh  ffuullll  aattttaaiinnmmeenntt..    TThhuuss,,  aass  wwiitthh  tthhee  oozzoonnee  ccoossttss,,  iitt  mmaakkeess  sseennssee  
ttoo  ffiirrsstt  aasssseessss  tthhee  ddeeggrreeee  ooff  rreessiidduuaall  nnoonnaattttaaiinnmmeenntt  iinn  eeaacchh  eessttiimmaattee..    UUnnlliikkee  wwiitthh  oozzoonnee,,  tthhee  PPMM  RRIIAA  
ddooeess  nnoott  pprroovviiddee  aa  ggoooodd  ccoommmmoonn  mmeettrriicc  ffoorr  eessttiimmaattiinngg  tthhee  aammoouunntt  ooff  ffuurrtthheerr  rreedduuccttiioonnss  nneeeeddeedd..    TThheerree  
aarree  ttwwoo  ppoossssiibbiilliittiieess..    TThhee  ffiirrsstt  iiss  ttoo  ccoommppaarree  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  ccoouunnttiieess  oouutt  ooff  aattttaaiinnmmeenntt  bbeeffoorree  aanndd  aafftteerr  
tthhee  ccoonnttrroollss  aarree  aapppplliieedd..    TThhee  sseeccoonndd,,  wwhhiicchh  wwoouulldd  bbee  mmoorree  lliikkee  tthhee  ccoonncceepptt  ooff  rreessiidduuaall  ttoonnss  ttoo  rreedduuccee  ffoorr  
oozzoonnee,,  wwoouulldd  bbee  ttoo  uussee  tthhee  rreessiidduuaall  aanndd  iinniittiiaall  μμgg//mm33  ooff  nnoonnaattttaaiinnmmeenntt  oovveerr  aallll  ooff  tthhee  aarreeaass  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  
hhooww  mmuucchh  pprrooggrreessss  tthheerree  iiss  ttoowwaarrddss  ffuullll  aattttaaiinnmmeenntt..    IInn  tthhee  ccaassee  ooff  PPMM,,  EEPPAA  hhaass  nnoott  rreelleeaasseedd  tthhee  
nneecceessssaarryy  iinnffoorrmmaattiioonn  ttoo  ppeerrffoorrmm  tthhee  llaatttteerr  wwiitthh  mmuucchh  pprreecciissiioonn..    TThhuuss,,  ffoorr  ppuurrppoosseess  ooff  ccoommppaarriissoonn  
aaccrroossss  vvaarriioouuss  ccoosstt  eessttiimmaatteess,,  PPMM  ccoosstt  eessttiimmaatteess  wweerree  nnoorrmmaalliizzeedd  ffoorr  tthheeiirr  ddeeggrreeee  ooff  aattttaaiinnmmeenntt  uussiinngg  tthhee  
ffoorrmmeerr  ddeeffiinniittiioonn  bbaasseedd  oonn  ccoouunnttiieess  tthhaatt  aacchhiieevvee  aattttaaiinnmmeenntt..  
  
AAnn  aaddddiittiioonnaall  aaddjjuussttmmeenntt  iiss  nneecceessssaarryy  bbeeffoorree  tthhee  eessttiimmaatteess  ccaann  bbee  ccoommppaarreedd..    SSoommee  ooff  tthhee  eessttiimmaatteess  iinn  
TTaabbllee  11--33  aarree  bbaasseedd  oonn  aa  lliisstt  ooff  nnoonnaattttaaiinnmmeenntt  aarreeaass  aass  ddeeffiinneedd  bbyy  EEPPAA’’ss  aaiirr  qquuaalliittyy  mmooddeell..    LLaatteerr,,  EEPPAA  
lliimmiitteedd  tthhee  aarreeaass  tthhaatt  nneeeedd  ttoo  ssppeenndd  mmoonneeyy  ttoo  aacchhiieevvee  aattttaaiinnmmeenntt  ttoo  oonnllyy  tthhoossee  aarreeaass  tthhaatt  bbootthh  tthhee  mmooddeell  
sshhoowwss  ttoo  bbee  iinn  nnoonnaattttaaiinnmmeenntt  iinn  22000077,,  aanndd  wwhheerree  tthheerree  iiss  ssuuffffiicciieenntt  ccuurrrreenntt  mmoonniittoorriinngg  ddaattaa  ttoo  ccaalliibbrraattee  
tthhee  mmooddeell  wwiitthh  llooccaall  aaiirr  qquuaalliittyy  iinnffoorrmmaattiioonn..    TThhiiss  hhaadd  tthhee  eeffffeecctt  ooff  ccuuttttiinngg  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  aarreeaass  tthhaatt  
wwoouulldd  rreeqquuiirree  ccoonnttrrooll  aaccttiioonn  ccoossttss  bbyy  aabboouutt  oonnee--hhaallff;;  iitt  aallssoo  rreedduucceedd  ttoottaall  ccoonnttrrooll  ccoosstt  eessttiimmaatteess..    TToo  
aaccccoouunntt  ffoorr  tthhiiss  ootthheerr  kkeeyy  ddiiffffeerreennccee,,  tthhee  vvaarriioouuss  ccoosstt  eessttiimmaatteess  aarree  aallssoo  aaddjjuusstteedd  ttoo  aa  ““ppeerr  iinniittiiaall  
nnoonnaattttaaiinnmmeenntt  ccoouunnttyy””  bbaassiiss..      
  
FFiigguurree  11--55  pplloottss  tthhee  rreessuullttiinngg  ccoossttss  uussiinngg  tthhee  aaddjjuussttmmeennttss  jjuusstt  ddeessccrriibbeedd  ttoo  iimmpprroovvee  tthheeiirr  ccoommppaarraabbiilliittyy..    
OOnnee  ffiinnddss  tthhaatt  tthheerree  ddooeess  aappppeeaarr  ttoo  bbee  aa  rroouugghhllyy  iinnccrreeaassiinngg  ccoosstt  ppeerr  ccoouunnttyy  wwiitthh  iinnccrreeaassiinngg  ddeeggrreeee  ooff  
aattttaaiinnmmeenntt..    OOnnee  aallssoo  ffiinnddss  tthhaatt  tthhee  eeaarrlliieerr  EEPPAA  ccoosstt  eessttiimmaatteess  aarree  iinn  ffaacctt  lloowweerr  iinn  oovveerraallll  ccoossttss  aafftteerr  
aaccccoouunnttiinngg  ffoorr  tthhee  ddeecciissiioonn  ttoo  oonnllyy  aattttrriibbuuttee  ccoonnttrrooll  aaccttiioonnss  ttoo  tthhee  nneeeeddss  ooff  ccoouunnttiieess  tthhaatt  ccuurrrreennttllyy  hhaavvee  
ggoooodd  mmoonniittoorriinngg  ddaattaa..    BBaasseedd  oonn  aa  rreeaaddiinngg  ooff  tthhee  ootthheerr  mmooddeelliinngg  aaddjjuussttmmeennttss  bbeettwweeeenn  tthhee  ddrraafftt  aanndd  ffiinnaall  
EEPPAA  ccoosstt  eessttiimmaatteess,,  tthheerree  iiss  ggoooodd  rreeaassoonn  ttoo  bbeelliieevvee  tthhaatt  tthhee  mmaaiinn  rreeaassoonn  ffoorr  tthhee  uunnddeerrllyyiinngg  iinnccrreeaassee  iinn  
ccoosstt  ppeerr  ccoouunnttyy  iiss  rreellaatteedd  ttoo  mmaassssiivvee  aaddjjuussttmmeennttss  ttoo  rreedduuccee  tthhee  eemmiissssiioonnss  iinnvveennttoorryy  ffoorr  dduussttss..2233  
  
UUnnffoorrttuunnaatteellyy,,  tthheessee  ccoosstt  eessttiimmaatteess  ddoo  nnoott  pprroovviiddee  ssttrroonngg  eevviiddeennccee  ffoorr  hhooww  ttoo  eexxttrraappoollaattee  ttoo  tthhee  ccoossttss  ooff  
ffuullll  aattttaaiinnmmeenntt..    AAllmmoosstt  aannyy  vvaalluuee  ccoouulldd  bbee  oobbttaaiinneedd  bbaasseedd  oonn  tthhee  ffiittttiinngg  ooff  aa  rraannggee  ooff  lliinneeaarr  ttoo  hhiigghhllyy  
nnoonnlliinneeaarr  ccuurrvveess  tthhrroouugghh  tthheessee  ppooiinnttss  aanndd  tthheenn  eessttiimmaattiinngg  wwhheerree  tthhiiss  ccuurrvvee  wwoouulldd  ccrroossss  tthhee  vveerrttiiccaall  aaxxiiss..    
MMoorree  iinnffoorrmmaattiioonn  iiss  nneeeeddeedd  ffrroomm  aaddddiittiioonnaall  ssoouurrcceess  oonn  hhooww  mmaarrggiinnaall  ccoossttss  mmaayy  iinnccrreeaassee..    AAlltthhoouugghh  tthheeyy  
aarree  nnoott  ttoo  bbee  ffoouunndd  iinn  tthhee  PPMM  RRIIAA,,  EEPPAA  hhaass  iittsseellff  ggeenneerraatteedd  ttwwoo  eessttiimmaatteess  ooff  tthhee  ffuullll  aattttaaiinnmmeenntt  ccoosstt,,  
wwhhiicchh  aarree  lliisstteedd  aass  GG  aanndd  HH  iinn  TTaabbllee  11--33..    ((TThheessee  ccoorrrreessppoonndd  ttoo  aa  $$1199  bbiilllliioonn  aanndd  $$88..77  bbiilllliioonn  ppeerr  yyeeaarr  
eessttiimmaattee,,  rreessppeeccttiivveellyy))..      
  
  
  

TTaabbllee  11--33..    PPMM  CCoosstt  EEssttiimmaatteess  CCoosstt  ooff  ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  pprrooppoosseedd  PPMM22..55  NNAAAAQQSS  ((CCoosstt  eexxpprreesssseedd  iinn  11999900  ddoollllaarrss))  

                                                                                                                      
2233  BBaasseedd  oonn  aannaallyyssiiss  ooff  mmooddeell  ccaalliibbrraattiioonn  pprroobblleemmss,,  EEPPAA  ddeetteerrmmiinneedd  tthhaatt  tthhee  dduusstt  iinnvveennttoorryy  sshhoouulldd  bbee  rreedduucceedd  

bbyy  aa  ffaaccttoorr  ooff  44..    TThhee  iinniittiiaall  rreeaaccttiioonn  iiss  tthhaatt  tthhiiss  wwoouulldd  ddeeccrreeaassee  ccoossttss..  HHoowweevveerr,,  aass  ccaann  bbee  sseeeenn  iinn  FFiigguurree  11--44,,  
tthhee  ooppppoossiittee  eeffffeecctt  iiss  mmoorree  lliikkeellyy..    TThhee  ddiirreecctt  eeffffeecctt  ooff  tthhiiss  mmooddeelliinngg  aaccttiioonn  iiss  ttoo  ssuubbssttaannttiiaallllyy  rreedduuccee  tthhee  
ccoosstt--eeffffeeccttiivveenneessss  ooff  aallll  dduusstt--ccoonnttrrooll  mmeeaassuurreess..    TThhuuss,,  ttoo  aacchhiieevvee  aattttaaiinnmmeenntt  rreeqquuiirreess  tthhee  uussee  ooff  ootthheerr,,  mmoorree  
ccoossttllyy  mmeeaassuurreess  nnoott  rreellaatteedd  ttoo  dduusstt..  
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LLaabbeell  AA  bb  BB  CC  DD  EE  FF  GG  HH  

BBaasseelliinnee  ww..rr..tt..  IImmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  CCAAAA  CCoonnttrrooll  RReeqquuiirreemmeennttss                    

••  IInnccrreemmeennttaall  ttoo  CCAAPPII  ((ii..ee..,,  5500%%  rreedduuccttiioonn  iinn  uuttiilliittyy  SSOO22  eemmiissssiioonnss  bbeeyyoonndd  TTiittllee  IIVV  rrqqmmttss))    XX                

••  IInnccrreemmeennttaall  ttoo  ffuullll  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  CCAAAA  ccoonnttrrooll  rreeqquuiirreemmeennttss  bbyy  tthhee  yyeeaarr  22000077  XX      XX  XX  XX  XX  XX  XX  

••  IInnccrreemmeennttaall  ttoo  ffuullll  iimmpplleemmeennttaattiioonn  vviiaa  CCAAPPII  ((ii..ee..,,  5500%%  rreedduuccttiioonn  bbeeyyoonndd  CCAAAA  rrqqmmttss))      XX              

BBaasseelliinnee  ww..rr..tt..  PPMM  NNAAAAQQSS  IImmpplleemmeennttaattiioonn                    

••  IInnccrreemmeennttaall  ttoo  tthhee  ccuurrrreenntt  PPMM1100  NNAAAAQQSS  aass  ooff  tthhee  yyeeaarr  22000077  XX  XX  XX  XX  XX  XX  XX  XX  XX  

AAlltteerrnnaattiivvee  AAnnaallyyzzeedd                    

••  PPMM22..55  1155  uugg//mm33  aannnnuuaall              XX      

••  PPMM22..55  1155  uugg//mm33  aannnnuuaall,,  5500  uugg//mm33  2244--hhoouurr  XX  XX  XX    XX  XX    XX  XX  

••  CCAAPPII  ((ii..ee..,,  5500%%  rreedduuccttiioonn  iinn  uuttiilliittyy  SSOO22  eemmiissssiioonnss  bbeeyyoonndd  TTiittllee  IIVV  rrqqmmttss))        XX            

LLeevveell  ooff  AAttttaaiinnmmeenntt                    

••  CCoosstt  ccoorrrreessppoonnddss  ttoo  ppaarrttiiaall  aattttaaiinnmmeenntt  XX  XX  XX    XX  XX  XX      

••  CCoosstt  ccoorrrreessppoonnddss  ttoo  ““ffuullll””  aattttaaiinnmmeenntt                XX  XX  

((MMaarrggiinnaall  ccoossttss  uusseedd  ttoo  mmooddeell  ““ffuullll””  aattttaaiinnmmeenntt  mmaayy  rreepprreesseenntt  ccoonnttrroollss  tthhaatt  ddoo  nnoott  eexxiisstt))                    

EExxooggeennoouuss  LLiimmiittss  oonn  CCoosstt  EEffffeeccttiivveenneessss                    

••  SSeett  ccaapp  oonn  ccoonnttrrooll  mmeeaassuurree  ccoosstt  aatt  $$11  bbiilllliioonn  ppeerr  uugg//mm33  rreedduucceedd  XX  XX  XX    XX  XX  XX      

••  SSeett  ccaapp  oonn  ccoonnttrrooll  mmeeaassuurree  ccoosstt  aatt  $$22  bbiilllliioonn  ppeerr  uugg//mm33  rreedduucceedd                    

••  NNoo  ccaapp  oonn  ccoonnttrrooll  mmeeaassuurree  ccoosstt                XX  XX  

IIddeennttiiffiiccaattiioonn  ooff  IInniittiiaall  NNoonn--AAttttaaiinnmmeenntt  AArreeaass                    

••  FFrroomm  ssuubbsseett  ooff  447700  ccoouunnttiieess  wwiitthh  PPMM1100  mmoonniittoorriinngg,,  pprreeddiicctt  PPMM22..55  eexxcceeeeddeenncceess  XX  XX  XX  XX        XX  XX  

••  PPeerrffoorrmm  ccoonncceennttrraattiioonn  mmooddeelliinngg  ffoorr  aallll  ccoouunnttiieess          XX  XX  XX      

RReeggiioonnwwiiddee//LLooccaall  CCoonnttrrooll  MMeeaassuurree  CCoonnssttrraaiinnttss                    

••  IInn  aarreeaass  eexxcceeeeddiinngg  tthhee  ssttaannddaarrdd,,  aattttaaiinnmmeenntt  iiss  ssoouugghhtt  tthhrroouugghh  ......                    

••  ......  ccoonnttrrooll  mmeeaassuurreess  wwiitthhiinn  tthhaatt  nnoonnaattttaaiinnmmeenntt  aarreeaa  oonnllyy  ((ccoonnssttrraaiinneedd))          XX          

••  ......  nnoonnuuttiilliittyy  ccoonnttrrooll  mmeeaassuurreess  wwiitthhiinn  aarreeaa  oonnllyy,,  uuttiilliittyy  ccoonnttrrooll  mmeeaassuurreess  rreeggiioonnwwiiddee                    

••  ......  ccoonnttrrooll  mmeeaassuurreess  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  rreeggiioonn  ((uunnccoonnssttrraaiinneedd))  XX  XX  XX      XX  XX  XX  XX  

RReessuullttss                    

••  NNoo..  ooff  IInniittiiaall  NNoonn--AAttttaaiinnmmeenntt  AArreeaass  ((ii..ee..,,  ccoouunnttiieess))  112266 112266 112266  112266  551100  551100 443388 112266 112266

••  NNoo..  ooff  RReessiidduuaall  NNoonn--AAttttaaiinnmmeenntt  AArreeaass  ((ii..ee..,,  ccoouunnttiieess))  5577 5533 5533  9977  337788  221166 116688 00 00

••  PPeerrcceenntt  RReessiidduuaall  NNoonn--AAttttaaiinnmmeenntt  ((%%))  4455 4422 4422  7777  7744  4422 3388 00 00

••  IImmpplleemmeennttaattiioonn  CCoosstt  ((bbiilllliioonn  $$//yyeeaarr))  66..33 44..33 88..99  44..66  1111..33  1177..11 1177..11 1199 88..77

••  IImmpplleemmeennttaattiioonn  CCoosstt  ((bbiilllliioonn  $$//yyeeaarr  ppeerr  nnoonnaatttt..  aarreeaa))  00..0055 00..0033 00..0077  00..0044  00..0022  00..0033 00..0044 00..1155 00..0077

RReeffeerreenncceess                    
AA  ......  EEPPAA''ss  DDeecceemmbbeerr  11999966  ““RRIIAA  ffoorr  PPrrooppoosseedd  PPMM  NNAAAAQQSS””  ......  ppaaggeess  77--99  &&  77--1122                    
AA  ......  PPeecchhaann''ss  SSeepptteemmbbeerr  11999966  ““AAddddeenndduumm  ttoo  CCoommpplleemmeennttaall    ........””  ......  ppaaggee  66                    
bb  ......  EEPPAA''ss  DDeecceemmbbeerr  11999966  ““RRIIAA  ffoorr  PPrrooppoosseedd  PPMM  NNAAAAQQSS””  ......  ppaaggeess  77--1199                    
BB  ......  EEPPAA''ss  DDeecceemmbbeerr  11999966  ““RRIIAA  ffoorr  PPrrooppoosseedd  PPMM  NNAAAAQQSS””  ......  ppaaggeess  77--1177  &&  77--1199                    
CC  ......  EEPPAA''ss  ““AAcciidd  DDeeppoossiittiioonn  SSttaannddaarrdd  FFeeaassiibbiilliittyy  SSttuuddyy  RReeppoorrtt  ttoo  CCoonnggrreessss””                    
DD  ......  PPeecchhaann''ss  MMaayy  11999966  ““CCoommpplleemmeennttaall  NNaattiioonnaall  CCoosstt  AAnnaallyyssiiss  ........””  ......  ppaaggee  1100                    
EE  ......  PPeecchhaann''ss  MMaayy  11999966  ““CCoommpplleemmeennttaall  NNaattiioonnaall  CCoosstt  AAnnaallyyssiiss  ........””  ......  ppaaggee  2288                    
FF  ......  PPeecchhaann''ss  JJaannuuaarryy  11999966  ““SSuupppplleemmeennttaall  NNaattiioonnaall  CCoosstt  AAnnaallyyssiiss  ........””  ......  ppaaggee  3300                    
GG  ......  EEPPAA  FFaacctt  SShheeeett  ffoorr  PPMM  RRIIAA                    
HH  ......  VVaattaavvuukk''ss  NNoovveemmbbeerr  11999966  mmeemmoo  ““FFuullll  AAttttaaiinnmmeenntt  CCoosstt  EEssttiimmaatteess””                    
  

  
EEssttiimmaattee  HH  wwaass  ffoouunndd  iinn  tthhee  EEPPAA  PPMM  DDoocckkeett  aanndd  ddooeess  nnoott  aappppeeaarr  ttoo  hhaavvee  bbeeeenn  cciitteedd  bbyy  EEPPAA  iinn  aannyy  
ppuubblliicc  ccoommmmuunniiccaattiioonnss..    DDFFII  rreevviieewweedd  tthhee  bbaassiiss  ffoorr  tthhiiss  ccaallccuullaattiioonn  aanndd  ddeetteerrmmiinneedd  tthhaatt  tthhee  mmeetthhoodd  ooff  
eexxttrraappoollaattiioonn  iiss  ffllaawweedd..    TThhee  ffaacctt  tthhaatt  EEPPAA  hhaass  nnoott  mmaaddee  uussee  ooff  tthhiiss  nnuummbbeerr  pprroobbaabbllyy  iinnddiiccaatteess  tthhaatt  EEPPAA  
aallssoo  uunnddeerrssttaannddss  tthhee  ffllaawwss..  2244    BBeeccaauussee  ooff  tthhee  ffllaawwss,,  tthhiiss  eessttiimmaattee  iiss  nnoott  uusseedd  oorr  rreeffeerrrreedd  ttoo  ffuurrtthheerr  iinn  tthhiiss  
aannaallyyssiiss..  

                                                                                                                      
2244  TThhee  ssoouurrccee  ooff  HH  iiss  aa  NNoovveemmbbeerr  2222,,  11999966  mmeemmoo  ffrroomm  WW..  MM..  VVaattaavvuukk  ttoo  tthhee  DDoocckkeett,,  ((DDoocckkeett  nnuummbbeerr  

AA--9955--5544,,  IIII--FF--33))..    TThhee  kkeeyy  pprroobblleemm  iiss  tthhaatt  tthhee  eexxttrraappoollaattiioonn  aatttteemmppttss  ttoo  eessttiimmaattee  mmaarrggiinnaall  ccoossttss  ffoorr  tthhee  
rreessiidduuaall  nnoonnaattttaaiinnmmeenntt  aarreeaass  iinn  tthhee  1155//5500  ssttaannddaarrdd  bbyy  llooookkiinngg  aatt  hhooww  tthhee  aavveerraaggee  ccoosstt  iinnccrreeaasseess  wwhheenn  
aaddddiittiioonnaall  nneeww  nnoonnaattttaaiinnmmeenntt  aarreeaass  aarree  bbrroouugghhtt  iinnttoo  tthhee  ccoosstt  eessttiimmaattiioonn  ffoorr  tthhee  mmoorree  ssttrriinnggeenntt  1122..55//5500  
ssttaannddaarrdd..    TThhee  iinnccrreeaasseedd  ccoosstt  ooff  tthhee  1122..55//5500  ssttaannddaarrdd  iiss  ttiieedd  ttoo  tthhee  lloowweerr  ccoossttss  ooff  aarreeaass  tthhaatt  hhaavvee  aa  lleesssseerr  
ccoonnttrrooll  pprroobblleemm,,  rraatthheerr  tthhaann  ttoo  iinnccrreeaassiinngg  ccoonnttrrooll  eeffffoorrtt  oonn  tthhee  ppaarrtt  ooff  tthhee  rreessiidduuaall  nnoonnaattttaaiinnmmeenntt  aarreeaass  tthhaatt  
aarree  ooff  ccoonncceerrnn  ffoorr  tthhee  1155//5500  ssttaannddaarrdd..  
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Figure 1-5:  EPA’s Estimates of Implementation Cost for Proposed PM NAAQS
and Corresponding Levels of Non-Attainment

  
  
TThhee  ootthheerr  EEPPAA--ggeenneerraatteedd  ffuullll  aattttaaiinnmmeenntt  eessttiimmaattee  ((eessttiimmaattee  GG))  aappppeeaarrss  iinn  EEPPAA’’ss  55--ppaaggee  FFaacctt  SShheeeett  oonn  
EEPPAA’’ss  RReegguullaattoorryy  IImmppaacctt  AAnnaallyyssiiss  ffoorr  tthhee  PPMM22..55  SSttaannddaarrdd..    IItt  ddooeess  nnoott  aappppeeaarr  iinn  tthhee  RRIIAA  iittsseellff,,  aanndd  
sseeeemmss  ttoo  bbee  ccoommpplleetteellyy  uunnddooccuummeenntteedd..    HHoowweevveerr,,  tthhee  RRIIAA  ddooeess  pprroovviiddee  aa  ttaabbllee  sshhoowwiinngg  llooww,,  hhiigghh,,  aanndd  
aavveerraaggee  ccoonncceennttrraattiioonnss  oovveerr  aallll  tthhee  5577  rreessiidduuaall  nnoonnaattttaaiinnmmeenntt  ccoouunnttiieess  bbeeffoorree  aanndd  aafftteerr  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ttoo  
ppaarrttiiaall  aattttaaiinnmmeenntt..2255    TThhee  rreessiidduuaall  nnoonnaattttaaiinnmmeenntt  iinnffoorrmmaattiioonn  iinn  tthhaatt  ttaabbllee  iiss  rreepprroodduucceedd  hheerree  iinn  TTaabbllee  11--

44..    IIff  oonnee  ssuummss  tthhee  aavveerraaggee  ccoonncceennttrraattiioonn  iinn  eeaacchh  rreeggiioonn,,  tthhee  rreessuulltt  iiss  1133  μμgg//mm33..    TThhiiss  iiss  aa  ffaaiirrllyy  
mmeeaanniinngglleessss  nnuummbbeerr  ssiinnccee  tthheerree  aarree  aaccttuuaallllyy  5577  rreessiidduuaall  nnoonnaattttaaiinnmmeenntt  ccoouunnttiieess,,  eeaacchh  wwiitthh  iittss  oowwnn  
μμgg//mm33..    HHoowweevveerr,,  EEPPAA’’ss  mmaarrggiinnaall  ccoosstt  ffoorr  eeaacchh  ooff  tthhee  5577  ccoouunnttiieess  aatt  tthhee  ccoosstt  ““ssttooppppiinngg  ppooiinntt””  wwaass  $$11  

bbiilllliioonn  ppeerr  μμgg//mm33..    IIff  tthhiiss  mmaarrggiinnaall  ccoosstt  iiss  mmuullttiipplliieedd  bbyy  tthhee  1133  μμgg//mm33,,  aanndd  aaddddeedd  ttoo  tthhee  $$66..33  bbiilllliioonn,,  oonnee  
oobbttaaiinnss  $$1199  bbiilllliioonn..    TThhuuss  wwee  aassssuummee  tthhaatt  tthhiiss  iiss  tthhee  EEPPAA  eexxttrraappoollaattiioonn  mmeetthhoodd..    EEPPAA  aasssseerrttss  iinn  iittss  FFaacctt  
SShheeeett  tthhaatt  tthhiiss  $$1199  bbiilllliioonn  ppeerr  yyeeaarr  iiss  tthhoouugghhtt  ttoo  bbee  aann  oovveerreessttiimmaattee  ooff  tthhee  lliikkeellyy  ffuullll  aattttaaiinnmmeenntt  ccoosstt  ffoorr  
tthhee  pprrooppoosseedd  PPMM  ssttaannddaarrdd..    SSeevveerraall  ootthheerr  ggrroouuppss  hhaavvee  nnootteedd  tthhee  ffllaawwss  iinn  tthhee  EEPPAA  aapppprrooaacchh..    WWee  hhaavvee  
aaddddeedd  aa  ffeeww  ttoo  tthhee  lliisstt::  
  
••  TThhee  mmaarrggiinnaall  ccoossttss  iinn  aannyy  ssiinnggllee  ccoouunnttyy  iinnccrreeaassee  ddrraammaattiiccaallllyy  ttoo  lleevveellss  ssuucchh  aass  $$2200  bbiilllliioonn  oorr  $$3300  

bbiilllliioonn  ppeerr  μμgg//mm33..2266  

                                                                                                                      
2255  UU..SS..  EEnnvviirroonnmmeennttaall  PPrrootteeccttiioonn  AAggeennccyy,,  RReegguullaattoorryy  IImmppaacctt  AAnnaallyyssiiss  ffoorr  PPrrooppoosseedd  PPaarrttiiccuullaattee  MMaatttteerr  

NNaattiioonnaall  AAmmbbiieenntt  AAiirr  QQuuaalliittyy  SSttaannddaarrdd,,  DDeecceemmbbeerr  11999966,,  TTaabbllee  77--44..  
2266  TThhiiss  ffaacctt  wwaass  ddeemmoonnssttrraatteedd  ffoorr  PPhhiillaaddeellpphhiiaa  aanndd  DDeennvveerr  iinn  aa  lleetttteerr  ffrroomm  EErriiccaa  LLaaiicchh,,  EE..  HH..  PPeecchhaann  &&  

AAssssoocciiaatteess  ((tthhee  EEPPAA  ccoonnttrraaccttoorr  oonn  tthhee  ccoosstt  mmooddeelliinngg))  ttoo  MMrr..  BBiillll  VVaattaavvuukk,,  EEPPAA,,  NNoovveemmbbeerr  2222,,  11999966  
((DDoocckkeett  nnuummbbeerr  AA--9955--5544,,  IIII--FF--99))..  
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••  TThhee  ttoottaall  ccoosstt  bbeeffoorree  aallll  ccoonnttrroollss  aarree  eexxhhaauusstteedd  iiss  $$1199..66  bbiilllliioonn  iinn  tthhee  MMiiddwweesstt//NNoorrtthheeaasstt  rreeggiioonn  aanndd  
$$33..44  bbiilllliioonn  ppeerr  yyeeaarr  iinn  tthhee  RRoocckkyy  MMoouunnttaaiinn  rreeggiioonn..2277    TThheerree  aarree  ffiivvee  mmoorree  rreeggiioonnss  uunnaaccccoouunntteedd  ffoorr..  

  
••  TThheerree  aarree  uupp  ttoo  1177  nnoonnaattttaaiinnmmeenntt  ccoouunnttiieess  iinn  mmoosstt  ooff  tthhee  rreeggiioonnss..    AAlltthhoouugghh  tthheessee  ccoouunnttiieess  mmaayy  aallll  

bbee  lliinnkkeedd  aass  aa  ssiinnggllee  nnoonnaattttaaiinnmmeenntt  aarreeaa,,  EEPPAA  pprroovviiddeess  nnoo  iinnffoorrmmaattiioonn  aatt  aallll  oonn  tthheeiirr  iiddeennttiittyy  oorr  
ggeeooggrraapphhiiccaall  rreellaattiioonnsshhiippss..  

  
••  TThhee  1133  μμgg//mm33  iiss  oonnllyy  aann  aavveerraaggee  oovveerr  aallll  ooff  tthhee  nnoonnaattttaaiinnmmeenntt  ccoouunnttiieess  iinn  eeaacchh  rreeggiioonn..    IInn  ffaacctt,,  tthhee  

rreessiidduuaall  μμgg//mm33  ooff  nnoonnaattttaaiinnmmeenntt  iiss  mmuucchh  hhiigghheerr  tthhaann  tthhee  aavveerraaggee  iinn  ssoommee  rreeggiioonnss..    ((IIff  tthhee  wwoorrsstt  

ccoouunnttyy’’ss  rreessiidduuaall  μμgg//mm33  wweerree  aaddddeedd  uupp  iinn  eeaacchh  ccoouunnttyy,,  tthhee  1133  μμgg//mm33  wwoouulldd  bbee  3300  μμgg//mm33..))  
  

TTaabbllee  11--44..    DDaattaa  PPrroovviiddeedd  bbyy  EEPPAA  oonn  RReessiidduuaall  NNoonnaattttaaiinnmmeenntt  AAssssoocciiaatteedd  wwiitthh  iittss  $$66..33  bbiilllliioonn  ppeerr  yyeeaarr  CCoosstt  EEssttiimmaattee  
((ppaarrttllyy  ffrroomm  TTaabbllee  77--44  ooff  tthhee  PPMM  RRIIAA))  
  NNuummbbeerr  ooff  AAnnnnuuaall  PPMM22..55  CCoonncc..  AAcchhiieevveedd  
MMooddeelliinngg  RReessiidduuaall  CCoouunnttiieess  UUnnddeerr  PPaarrttiiaall  AAttttaaiinnmmeenntt  SScceennaarriioo  
RReeggiioonnss  MMoonniittoorreedd  AAllll  MMooddeelleedd  AAvveerraaggee  MMaaxxiimmuumm  
  SSuubbsseett  CCoouunnttiieess****  ((μμgg//mm33))  ((μμgg//mm33))  
MMiiddwweesstt//NNoorrtthheeaasstt  1100  6600  1177..88  2211..88  
RRoocckkyy  MMoouunnttaaiinn  1166  3366  1177..99  2222..66  
SSoouutthh  CCeennttrraall  11  6600  1155..11  1155..11  
SSoouutthheeaasstt  11  1144  1155..11  1155..11  
NNoorrtthhwweesstt  1111  2211  1166..99  1199..00  
WWeesstt  1177  2233  1166..22  1177..11  
CCaalliiffoorrnniiaa**  11  22  1199..44  2244..00  
TToottaall  5577  221166      

**  RReessiidduuaall  ccoouunnttiieess  iinn  ccooaassttaall  CCaalliiffoorrnniiaa  aarree  aassssiiggnneedd  ttoo  tthhee  CCaalliiffoorrnniiaa  rreeggiioonn,,  rreessiidduuaall  ccoouunnttiieess  iinn  tthhee  rreemmaaiinnddeerr  ooff  tthhee  ssttaattee  aarree  aassssiiggnneedd  ttoo  tthhee  WWeesstt  rreeggiioonn..  
****    DDaattaa  oonn  nnuummbbeerr  ooff  rreessiidduuaall  mmooddeelleedd  ccoouunnttiieess  iiss  NNOOTT  ffrroomm  tthhee  RRIIAA..    TThhiiss  iiss  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  aann  eeaarrlliieerr  ccoossttss  aannaallyyssiiss  tthhaatt  iiss  aavvaaiillaabbllee  iinn  tthhee  PPMM  DDoocckkeett..  

  
  
TThhee  aabboovvee  lliisstt  ooff  ffllaawwss  aappppeeaarrss  ttoo  uunnddeerrmmiinnee  tthhee  ssuuggggeessttiioonn  tthhaatt  tthhee  $$1199  bbiilllliioonn  eessttiimmaattee  iiss  aa  rreeaalliissttiicc  ffuullll  
aattttaaiinnmmeenntt  ccoosstt..    TTaabbllee  11--55  sshhoowwss  tthhee  rraannggee  ooff  eessttiimmaatteess  tthhaatt  hhaavvee  bbeeeenn  ggeenneerraatteedd  bbyy  vvaarriioouuss  ggrroouuppss  wwhhoo  
hhaavvee  ttrriieedd  ttoo  mmaakkee  uussee  ooff  tthhee  gglliimmmmeerriinnggss  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  tthhaatt  EEPPAA  hhaass  rreelleeaasseedd  rreeggaarrddiinngg  tthhee  aaccttuuaall  
ddeeggrreeee  ooff  rreessiidduuaall  nnoonnaattttaaiinnmmeenntt,,  aanndd  ooff  iittss  ccoosstt  mmooddeelliinngg  rreessuullttss..    IInn  aatttteemmppttiinngg  ttoo  iimmpprroovvee  tthhee  
eessttiimmaatteess,,  DDFFII  mmaaddee  vveerrbbaall  rreeqquueessttss  ttoo  EEPPAA  ffoorr  aaddddiittiioonnaall  ddeettaaiill  oonn  tthhee  ddaattaa  rreeggaarrddiinngg  wwhheerree  tthhee  rreessiidduuaall  
nnoonnaattttaaiinnmmeenntt  ccoouunnttiieess  aarree,,  aanndd  wwhhaatt  tthhee  rreessiidduuaall  μμgg//mm33  aaccttuuaallllyy  iiss  ffoorr  eeaacchh  ooff  tthhee  5577  ccoouunnttiieess..    EEPPAA  
aaffffiirrmmeedd  tthhaatt  iitt  ddooeess  nnoott  wwiisshh  ttoo  ggiivvee  oouutt  aannyy  ffuurrtthheerr  iinnffoorrmmaattiioonn..    UUllttiimmaatteellyy,,  tthheerreeffoorree,,  aannyy  
eexxttrraappoollaattiioonnss  mmuusstt  bbee  bbaasseedd  oonn  oonnllyy  tthhiiss  lliimmiitteedd  sseett  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn..      
  
OOff  ccoouurrssee,,  tthhee  mmoosstt  aapppprroopprriiaattee  wwaayy  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  tthhee  ffuullll  aattttaaiinnmmeenntt  ccoossttss  wwoouulldd  bbee  ttoo  ssiimmppllyy  rruunn  tthhee  PPMM  
OOppttiimmiizzaattiioonn  MMooddeell  wwiitthhoouutt  tthhee  aarrbbiittrraarryy  ccoosstt  ccuutt--ooffff  ooff  $$11  bbiilllliioonn  ppeerr  μμgg//mm33  ooff  rreedduucceedd  PPMM  aanndd  ffiinndd  oouutt  
wwhhaatt  tthhee  ttoottaall  ccoosstt  mmiigghhtt  iinnccrreeaassee  ttoo  ((aass  wweellll  aass  wwhheetthheerr  aattttaaiinnmmeenntt  mmiigghhtt  eevveenn  bbee  ffeeaassiibbllee  wwiitthhiinn  tthhee  
ccuurrrreennttllyy  iiddeennttiiffiieedd  sseett  ooff  ccoonnttrroollss  iinn  tthhee  mmooddeell))..  
  
IInn  tthhee  ccaassee  ooff  tthhee  oozzoonnee  ffuullll  aattttaaiinnmmeenntt  ccoossttss,,  DDFFII  ddeevveellooppeedd  eessttiimmaatteess  tthhaatt  wweerree  ssiimmiillaarr  iinn  mmaaggnniittuuddee  ttoo  
tthhoossee  ffoouunndd  bbyy  ootthheerr  aannaallyyssttss..    TTaabbllee  11--55  sshhoowwss  tthhaatt  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  PPMM,,  DDFFII  hhaass  ccoonncclluuddeedd  tthhaatt  tthhee  
ppootteennttiiaall  ccoonnttrrooll  ccoossttss  ccoouulldd  rreeaassoonnaabbllyy  bbee  eexxppeecctteedd  ttoo  bbee  hhiigghheerr  tthhaann  aannyy  ooff  tthhee  ootthheerr  ccoosstt  eessttiimmaatteess  
iiddeennttiiffiieedd..    HHoowweevveerr,,  tthhee  AAmmeerriiccaann  PPeettrroolleeuumm  IInnssttiittuuttee  ((AAPPII))  eessttiimmaatteess  aarree  ssttaatteedd  aass  lloowweerr  bboouunndd,,  bbaasseedd  
oonnllyy  oonn  ccoossttss  ooff  ccoonnttrrooll  ooppttiioonnss  tthhaatt  wwee  kknnooww  aarree  aaccttuuaallllyy  iinn  tthhee  ddaattaabbaassee  ooff  EEPPAA’’ss  ccoosstt  mmooddeell..    AAss  AAPPII  

                                                                                                                      
2277  IIbbiidd..  
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ppooiinnttss  oouutt,,  tthhiiss  eessttiimmaattee  iiss  ttoooo  llooww  bbeeccaauussee  iitt  ddooeess  nnoott  rreefflleecctt  aannyy  aaddddiittiioonnaall  ccoossttss  ffoorr  ffiivvee  ooff  tthhee  sseevveenn  
rreeggiioonnss..    TThhee  ccoommmmeennttss  ssuubbmmiitttteedd  bbyy  RRAAPP2288  mmaaddee  tthhee  ssaammee  eerrrroorr  aass  tthhee  EEPPAA  eessttiimmaatteess  iinn  aassssuummiinngg  tthhaatt  
tthhee  MMCC  wwoouulldd  oonnllyy  nneeeedd  ttoo  bbee  aapppplliieedd  ttoo  aa  ssiinnggllee  aavveerraaggee  ccoouunnttyy  iinn  eeaacchh  rreeggiioonn..    OOnn  tthhee  ootthheerr  hhaanndd,,  
RRAAPP’’ss  cchhooiiccee  ooff  mmaarrggiinnaall  ccoosstt  (($$44..2288  bbiilllliioonn  ppeerr  μμgg//mm33))  iiss  ddiiffffiiccuulltt  ttoo  jjuussttiiffyy..    IItt  iiss  bbaasseedd  oonn  aann  aavveerraaggee  
ccoonnttrrooll  ccoosstt  ffoorr  aa  ssiinnggllee  cciittyy  tthhaatt  iittsseellff  wwoouulldd  nnoott  hhaavvee  ttoo  eexxppeerriieennccee  tthhaatt  aavveerraaggee  ccoosstt  ttoo  aacchhiieevvee  iittss  oowwnn  
aattttaaiinnmmeenntt..      
  
TTaabbllee  11--55..    RRaannggeess  ooff  FFuullll  AAttttaaiinnmmeenntt  CCoosstt  EEssttiimmaatteess    ((EEaacchh  eessttiimmaattee  hhaass  tthhee  $$66..33  bbiilllliioonn  aaddddeedd  iinnttoo  iitt  ffoorr  aa  ttoottaall  ffuullll  
aattttaaiinnmmeenntt  ccoosstt;;  mmaannyy  ssoouurrcceess  rreeppoorrtt  oonnllyy  tthhee  iinnccrreemmeennttaall  ccoosstt  aafftteerr  tthhee  $$66..33  bbiilllliioonn..))  
SSoouurrccee  MMeetthhoodd  FFuullll  AAttttaaiinnmmeenntt  

CCoosstt  EEssttiimmaattee  
(($$bbiilllliioonn  ppeerr  yyeeaarr))  

EEPPAA  FFaacctt  SShheeeett  MMuullttiippllyy  rreessiidduuaall  nnoonnaattttaaiinnmmeenntt  ffoorr  aavveerraaggee  ccoouunnttyy  iinn  eeaacchh  rreeggiioonn  bbyy  MMCC  ccaapp  $$1199  bbiilllliioonn  
AAPPII  CCoommmmeennttss  TTaakkee  mmaaxxiimmuumm  ccoosstt  tthhaatt  mmooddeell  ccoouulldd  pprroodduuccee  ffoorr  eeaacchh  rreeggiioonn,,  kknnoowwiinngg  iitt  iiss  

ssttiillll  iinnssuuffffiicciieenntt  ttoo  mmeeeett  ssttaannddaarrdd  
$$3311..55  bbiilllliioonn  
““++??””  

RRAAPP  CCoommmmeennttss  MMuullttiippllyy  rreessiidduuaall  nnoonnaattttaaiinnmmeenntt  ffoorr  aavveerraaggee  ccoouunnttyy  iinn  eeaacchh  rreeggiioonn  bbyy  mmooddeell’’ss  

mmaaxxiimmuumm  aavveerraaggee  ccoosstt  ffrroomm  EE..  LLaaiicchh  lleetttteerr  ((ii..ee..,,  $$44..2288  bbiilllliioonn  ppeerr  μμgg//mm33))  
$$6611..33  bbiilllliioonn  

DDFFII  ““lloowweerr  bboouunndd””  MMuullttiippllyy  rreessiidduuaall  nnoonnaattttaaiinnmmeenntt  ffoorr  ccoouunnttyy  tthhaatt  nneeeeddss  ttoo  mmaakkee  tthhee  ggrreeaatteesstt  
rreessiidduuaall  rreedduuccttiioonn  bbyy  MMCC  ccaapp  

$$3366  bbiilllliioonn..  

DDFFII  ““rreeaassoonnaabbllee  
rraannggee””  

VVaarryyiinngg  aassssuummppttiioonnss  ((sseeee  bbeellooww))  rreeggaarrddiinngg  iinntteerraaccttiioonnss  aammoonngg  ccoouunnttiieess  wwiitthhiinn  
aa  rreeggiioonn  iinn  tthheeiirr  aattttaaiinnmmeenntt  eeffffoorrttss  aanndd  tthhee  ppoossssiibbiilliittyy  tthhaatt  tthhee  aaccttuuaall  nnuummbbeerr  ooff  
rreessiidduuaall  nnoonnaattttaaiinnmmeenntt  aarreeaass  mmaayy  bbee  aass  hhiigghh  aass  tthhaatt  sshhoowwnn  bbyy  EEPPAA’’ss  PPMM  aaiirr  
qquuaalliittyy  mmooddeelliinngg,,  rraatthheerr  tthhaann  jjuusstt  bbaasseedd  oonn  wwhheerree  mmoonniittoorrss  wwiitthh  ggoooodd  ddaattaa  
ccuurrrreennttllyy  eexxiisstt;;  iinn  aallll  ccaasseess,,  aassssuummee  ccoonnsseerrvvaattiivveellyy  MMCCss  ddoo  nnoott  eessccaallaattee  

bbeeyyoonndd  tthhee  $$11  bbiilllliioonn  ppeerr  μμgg//mm33  ccaapp..  

$$7700  bbiilllliioonn--115500  
bbiilllliioonn  

  
  
TThhee  bbaassiiss  ffoorr  DDFFII’’ss  ““rreeaassoonnaabbllee””  rraannggee  ooff  ffuullll  aattttaaiinnmmeenntt  ccoossttss  iiss  eexxppllaaiinneedd  iinn  mmoorree  ddeettaaiill  bbeellooww..    
BBrriieeffllyy,,  iitt  iiss  rreeaassoonnaabbllyy  ccoonnsseerrvvaattiivvee  bbeeccaauussee::    
  
••  IItt  aassssuummeess  tthhaatt  mmaarrggiinnaall  ccoossttss  wwiillll  nnoott  iinnccrreeaassee  bbeeyyoonndd  tthhee  lleevveell  tthhaatt  tthheeyy  hhaavvee  aallrreeaaddyy  rreeaacchheedd  iinn  

tthhee  ppaarrttiiaall  aattttaaiinnmmeenntt  sscceennaarriioo..    TThhiiss  iiss  lliikkee  aassssuummiinngg  tthhaatt  tthhee  ccoonnttrrooll  mmeeaassuurreess  nnoott  iiddeennttiiffiieedd  aanndd  
iinncclluuddeedd  iinn  EEPPAA’’ss  mmooddeell  wwiillll  bbee  mmoorree  ccoosstt--eeffffeeccttiivvee  tthhaann  tthhee  ccoonnttrrooll  mmeeaassuurreess  tthhaatt  aarree  iinn  EEPPAA’’ss  
mmooddeell  bbuutt  aarree  nnoott  sseelleecctteedd  bbeeccaauussee  tthheeyy  eexxcceeeedd  aa  pprree--ddeetteerrmmiinneedd  mmaarrggiinnaall  ccoosstt  ccaapp..    AAtt  tthhee  ssaammee  
ttiimmee,,  tthhee  eessttiimmaattee  ddooeess  nnoott  aassssuummee  tthhaatt  tthheerree  eexxiisstt  mmaannyy  mmeeaassuurreess  tthhaatt  ffaaiilleedd  ttoo  bbee  iiddeennttiiffiieedd  iinn  
EEPPAA’’ss  eennggiinneeeerriinngg  aannaallyyssiiss  aass  vviiaabbllee  PPMM  ccoonnttrrooll  ooppttiioonnss,,  yyeett  wwhhiicchh  wwiillll  bbee  aass  ccoosstt--eeffffeeccttiivvee  aass  tthhoossee  
tthhaatt  hhaavvee  bbeeeenn  mmoorree  rreeaaddiillyy  iiddeennttiiffiieedd..  

  
••  EEvveenn  tthhoouugghh  tthhiiss  eessttiimmaattee  aaddddrreesssseess  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  tthheerree  mmaayy  bbee  mmaannyy  mmoorree  nnoonnaattttaaiinnmmeenntt  ccoouunnttiieess  

tthhaann  EEPPAA  hhaass  iinncclluuddeedd  iinn  iittss  ffiinnaall  RRIIAA  ccoosstt  aannaallyyssiiss,,  tthhiiss  ccoosstt  rraannggee  iiss  ssttiillll  jjuussttiiffiiaabbllee  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  
oonnllyy  tthhee  5577  rreessiidduuaall  nnoonnaattttaaiinnmmeenntt  aarreeaass  ssuummmmaarriizzeedd  iinn  TTaabbllee  11--44  aabboovvee..    CCoonnssiiddeerraattiioonn  ooff  ppootteennttiiaall  
aaddddiittiioonnaall  nnoonnaattttaaiinnmmeenntt  aarreeaass  oonnllyy  sseerrvveess  ttoo  ssuuppppoorrtt  tthhee  jjuuddggmmeenntt  tthhaatt  tthhee  uuppppeerr  bboouunndd  iiss  nnoott  
eexxcceessssiivveellyy  ppeessssiimmiissttiicc..  

  
••  TThhee  eessttiimmaattee  ggiivveess  ssuubbssttaannttiiaall  ccrreeddiitt  iinn  oouurr  eessttiimmaattiioonn  ttoo  tthhee  cchhaanncceess  tthhaatt  mmaannyy  aaccttiioonnss  wwiillll  pprroovviiddee  

aaiirr  qquuaalliittyy  iimmpprroovveemmeennttss  ssiimmuullttaanneeoouussllyy  ttoo  mmuullttiippllee  nnoonnaattttaaiinnmmeenntt  aarreeaass..      
  

                                                                                                                      
2288    CCoommmmeennttss  oonn  tthhee  pprrooppoosseedd  rruullee  bbyy  tthhee  RReegguullaattoorryy  AAnnaallyyssiiss  PPrrooggrraamm,,  GGeeoorrggee  MMaassoonn  UUnniivveerrssiittyy,,  pprreeppaarreedd  bbyy  

TThhoommaass  DD..  HHooppkkiinnss  ooff  RRoocchheesstteerr  IInnssttiittuuttee  ooff  TTeecchhnnoollooggyy,,  MMaayy  11999977..  



  
  

  

                                                        CCOOSSTTSS  ,,  EECCOONNOOMMIICC  IIMMPPAACCTTSS,,  AANNDD  BBEENNEEFFIITTSS                                        2233

AA..  DDFFII’’ss  EEssttiimmaattiioonn  ooff  CCoossttss  ooff  FFuullll  AAttttaaiinnmmeenntt  ooff  PPrrooppoosseedd  PPMM22..55  SSttaannddaarrdd  
  
TToo  eessttiimmaattee  tthhee  ccoosstt  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  mmeeeettiinngg  tthhee  pprrooppoosseedd  PPMM22..55  ssttaannddaarrdd,,  EEPPAA  uusseedd  aann  ooppttiimmiizzaattiioonn  
mmooddeell  ddeessiiggnneedd  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  tthhee  PPMM  pprreeccuurrssoorr  ccoonnttrrooll  mmeeaassuurreess  tthhaatt  wwoouulldd  lleett  eeaacchh  nnoonnaattttaaiinnmmeenntt  
ccoouunnttyy  mmeeeett  tthhee  pprrooppoosseedd  ssttaannddaarrdd  aatt  tthhee  lloowweesstt  ccoosstt..  AA  ccrriittiiccaall  ccoonnssttrraaiinntt  uusseedd  iinn  tthhee  PPMM  ooppttiimmiizzaattiioonn  
mmooddeell  iiss  tthhee  ccoosstt  ccaapp  oonn  ccoonnttrrooll  mmeeaassuurreess,,  wwhhiicchh  iiss  sseett  aatt  $$11  bbiilllliioonn  ppeerr  μμgg//mm33  rreedduucceedd  iinn  aatt  lleeaasstt  oonnee  ooff  
tthhee  ccoouunnttiieess  nnoott  yyeett  iinn  aattttaaiinnmmeenntt..    TThhiiss  mmeeaannss  tthhaatt  iiff  aallll  ccoonnttrrooll  mmeeaassuurreess  bbeellooww  tthhee  ccoosstt  ccaapp  aarree  
eexxhhaauusstteedd  iinn  aann  eeffffoorrtt  ttoo  bbrriinngg  aa  ppaarrttiiccuullaarr  ccoouunnttyy  iinnttoo  aattttaaiinnmmeenntt,,  iitt  iiss  aassssuummeedd  tthhaatt  nnootthhiinngg  mmoorree  wwiillll  bbee  
ddoonnee  ttoo  hheellpp  tthhee  ccoouunnttyy  mmeeeett  tthhee  ssttaannddaarrdd,,  tthhuuss  llaabbeelliinngg  iitt  aa  rreessiidduuaall  nnoonnaattttaaiinnmmeenntt  ccoouunnttyy..      
  
IInn  eessttiimmaattiinngg  tthhee  ccoosstt  ooff  ffuullll  aattttaaiinnmmeenntt,,  aa  ppaarrttiiccuullaarrllyy  ssiiggnniiffiiccaanntt  ssoouurrccee  ooff  uunncceerrttaaiinnttyy  iinnvvoollvveess  ccoonnttrrooll  
mmeeaassuurreess  wwhhiicchh  hhaavvee  nnoott  bbeeeenn  iiddeennttiiffiieedd  bbuutt  wwhhiicchh  wwiillll  bbeeccoommee  nneecceessssaarryy  ttoo  aaddvvaannccee  ffrroomm  ppaarrttiiaall  ttoo  ffuullll  
aattttaaiinnmmeenntt..    EEPPAA  hhaass  aatttteemmpptteedd  ttoo  sshheedd  ssoommee  lliigghhtt  oonn  tthhee  ccoosstt  ooff  ppuusshhiinngg  rreessiidduuaall  nnoonnaattttaaiinnmmeenntt  ccoouunnttiieess  
ffrroomm  ppaarrttiiaall  ttoo  ffuullll  aattttaaiinnmmeenntt  bbyy  nnoottiinngg  tthhaatt  tthhee  mmaarrggiinnaall  ccoosstt  ooff  ccoonnttrrooll  mmaayy  bbee  ddrriivveenn  ddoowwnn  tthhrroouugghh  tthhee  
eemmeerrggeennccee  ooff  mmoorree  ccoosstt--eeffffeeccttiivvee  ccoonnttrrooll  mmeeaassuurreess  tthhaatt  mmaayy  bbee  iiddeennttiiffiieedd  iinn  tthhee  ffuuttuurree..2299    CCoonnvveerrsseellyy,,  

EEPPAA  ppooiinnttss  oouutt  tthhaatt  tthhee  mmaarrggiinnaall  ccoosstt  ooff  ccoonnttrrooll  wwoouulldd  rruunn  ssiiggnniiffiiccaannttllyy  hhiigghheerr  tthhaann  $$11  bbiilllliioonn  ppeerr  μμgg//mm33  

iinn  tthhee  eevveenntt  tthhaatt  rreessiidduuaall  nnoonnaattttaaiinnmmeenntt  ccaann  bbee  eelliimmiinnaatteedd  oonnllyy  bbyy  ccoonnttrrooll  mmeeaassuurreess  ssiimmiillaarr  ttoo  tthhoossee  tthhaatt  
hhaavvee  aallrreeaaddyy  bbeeeenn  iiddeennttiiffiieedd..  
  
TThhee  llaacckk  ooff  ffiirrmm  iinnffoorrmmaattiioonn  rreellaattiinngg  ttoo  tthhee  ccoosstt--eeffffeeccttiivveenneessss  ooff  tthheessee  uunniiddeennttiiffiieedd  ccoonnttrroollss  ssuuggggeesstt  tthhaatt  aa  
rreeaassoonnaabbllee  mmiiddddllee  ggrroouunndd  wwoouulldd  bbee  ttoo  sseett  mmaarrggiinnaall  ccoosstt  aatt  tthhee  lleevveell  iitt  rreeaacchheess  iinn  tthhee  ppaarrttiiaall  aattttaaiinnmmeenntt  
ccaassee,,  bbuutt  ttoo  nnoott  lleett  tthhiiss  mmaarrggiinnaall  ccoosstt  eessccaallaattee,,  aass  iitt  ddooeess  eevveenn  aammoonngg  EEPPAA’’ss  lliisstt  ooff  iiddeennttiiffiieedd  ccoonnttrrooll  
mmeeaassuurreess..    GGiivveenn  tthhaatt  tthhee  ccoosstt  ccaapp  iinn  EEPPAA’’ss  PPMM  ooppttiimmiizzaattiioonn  mmooddeell  hhaass  bbeeeenn  sseett  aatt  $$11  bbiilllliioonn  ppeerr  μμgg//mm33  

ooff  PPMM  rreedduucceedd  aanndd  tthhaatt  aallll  ccoonnttrrooll  mmeeaassuurreess  bbeellooww  tthhee  ccoosstt  ccaapp  hhaavvee  bbeeeenn  eexxhhaauusstteedd  ffoorr  tthhoossee  ccoouunnttiieess  iinn  
rreessiidduuaall  nnoonnaattttaaiinnmmeenntt,,  iitt  iiss  rreeaassoonnaabbllee  ttoo  vviieeww  tthhiiss  mmaarrggiinnaall  ccoosstt  ooff  ccoonnttrrooll,,  $$11  bbiilllliioonn  ppeerr  μμgg//mm33  
rreedduucceedd,,  aass  aa  ccoonnsseerrvvaattiivvee  eessttiimmaattee  ((ii..ee..,,  mmoorree  lliikkeellyy  ttoo  uunnddeerrssttaattee  ccoosstt))  ffoorr  tthhoossee  uunniiddeennttiiffiieedd  ccoonnttrrooll  
mmeeaassuurreess  tthhaatt  wwiillll  bbeeccoommee  nneecceessssaarryy  ttoo  pprroocceeeedd  ffrroomm  ppaarrttiiaall  ttoo  ffuullll  aattttaaiinnmmeenntt,,  eessppeecciiaallllyy  iiff  aattttaaiinnmmeenntt  
aaccttiioonnss  mmuusstt  bbee  iimmpplleemmeenntteedd  bbyy  22000088  aatt  tthhee  llaatteesstt..  
  
IInn  aann  eeffffoorrtt  ttoo  aarrrriivvee  aatt  aann  eessttiimmaattee  ooff  tthhee  ffuullll  ccoosstt  ooff  mmeeeettiinngg  tthhee  pprrooppoosseedd  PPMM22..55  ssttaannddaarrdd,,  iitt  iiss  aallssoo  
nneecceessssaarryy  ttoo  eessttaabblliisshh  tthhee  ddeeggrreeee  ooff  rreessiidduuaall  nnoonnaattttaaiinnmmeenntt  bbyy  eessttiimmaattiinngg  tthhee  aaddddiittiioonnaall  ccoonncceennttrraattiioonn  
rreedduuccttiioonn  rreeqquuiirreedd  ttoo  bbrriinngg  rreessiidduuaall  nnoonnaattttaaiinnmmeenntt  ccoouunnttiieess  iinnttoo  ffuullll  aattttaaiinnmmeenntt..  EEPPAA  vveerryy  rroouugghhllyy  
ddeessccrriibbeess  tthhee  ddiissttrriibbuuttiioonn  bbyy  rreeggiioonn  ooff  tthhee  aannnnuuaall  PPMM22..55  ccoonncceennttrraattiioonn  aacchhiieevveedd  iinn  tthhee  rreessiidduuaall  
nnoonnaattttaaiinnmmeenntt  ccoouunnttiieess  uunnddeerr  tthhee  ppaarrttiiaall  aattttaaiinnmmeenntt  sscceennaarriioo  ((sseeee  TTaabbllee  11--44))..3300    TThheessee  rreessuullttss  rreellaattiivvee  ttoo  

tthhee  pprrooppoosseedd  1155  μμgg//mm33  ssttaannddaarrdd  rreepprreesseenntt  tthhee  bbeesstt  aavvaaiillaabbllee  iinnffoorrmmaattiioonn  rreeggaarrddiinngg  tthhee  aaddddiittiioonnaall  
ccoonncceennttrraattiioonn  rreedduuccttiioonn  nneeeeddeedd  ttoo  bbrriinngg  tthhee  rreessiidduuaall  nnoonnaattttaaiinnmmeenntt  ccoouunnttiieess  ooff  eeaacchh  rreeggiioonn  iinnttoo  ffuullll  
aattttaaiinnmmeenntt..3311  
  
EEssttiimmaattiinngg  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  rreessiidduuaall  nnoonnaattttaaiinnmmeenntt  ccoouunnttiieess  oonnccee  tthhee  ccoosstt--eeffffeeccttiivvee  ccoonnttrrooll  mmeeaassuurreess  hhaavvee  
bbeeeenn  eexxhhaauusstteedd  iiss  aallssoo  ccrriittiiccaall  ttoo  eessttiimmaattiinngg  tthhee  ccoosstt  ooff  ffuullll  aattttaaiinnmmeenntt..    BByy  aappppllyyiinngg  iittss  aaiirr--qquuaalliittyy  
                                                                                                                      

2299    AAPPII  CCoommmmeennttss,,  AAppppeennddiixx  GG::  CCoommmmeennttss  oonn  RRIIAA’’ss  AAnnaallyyssiiss  ooff  tthhee  BBeenneeffiittss  aanndd  CCoossttss  ooff  PPrrooppoosseedd  PPMM22..55  
NNaattiioonnaall  AAmmbbiieenntt  AAiirr  QQuuaalliittyy  SSttaannddaarrddss,,  pp..  77..  

3300    UU..SS..  EEnnvviirroonnmmeennttaall  PPrrootteeccttiioonn  AAggeennccyy,,  RReegguullaattoorryy  IImmppaacctt  AAnnaallyyssiiss  ffoorr  PPrrooppoosseedd  PPaarrttiiccuullaattee  MMaatttteerr  
NNaattiioonnaall  AAmmbbiieenntt  AAiirr  QQuuaalliittyy  SSttaannddaarrdd,,  DDeecceemmbbeerr  11999966,,  TTaabbllee  77--44..  

3311    EEPPAA  hhaass  ddeecclliinneedd  rreeqquueessttss  bbyy  DDFFII  ffoorr  mmoorree  ddeettaaiill  oonn  tthhee  nnoonnaattttaaiinnmmeenntt  ssttaattuuss  ooff  vvaarriioouuss  ccoouunnttiieess  iinn  iittss  ccoosstt  
aannaallyyssiiss..    



  
  

  

2244                                RRPPPPII  

mmooddeelliinngg  mmeetthhooddoollooggyy  ttoo  tthhee  ssuubbsseett  ooff  ccoouunnttiieess  tthhaatt  aarree  ccuurrrreennttllyy  mmoonniittoorreedd  aass  ppaarrtt  ooff  tthhee  PPMM1100  
mmoonniittoorriinngg  nneettwwoorrkk,,  EEPPAA  iiddeennttiiffiieess  112266  iinniittiiaall  nnoonnaattttaaiinnmmeenntt  ccoouunnttiieess  bbrrookkeenn  ddoowwnn  iinnttoo  tthheeiirr  rreessppeeccttiivvee  
rreeggiioonnss,,  5577  ooff  wwhhiicchh  rreemmaaiinn  aass  rreessiidduuaall  nnoonnaattttaaiinnmmeenntt  ccoouunnttiieess  aafftteerr  mmaakkiinngg  uussee  ooff  aallll  ccoonnttrrooll  mmeeaassuurreess  
bbeellooww  tthhee  ccoosstt  ccaapp..3322    DDooccuummeenntteedd  iinn  tthhee  PPMM  ddoocckkeett,,  eeaarrlliieerr  mmooddeelliinngg  rreessuullttss  ffoorr  wwhhiicchh  tthhee  ssccooppee  ooff  
aannaallyyssiiss  iiss  nnoott  rreessttrriicctteedd  ttoo  mmoonniittoorreedd  ccoouunnttiieess  pprroovviiddee  aa  ssiiggnniiffiiccaannttllyy  ddiiffffeerreenntt  ppiiccttuurree  ooff  
nnoonnaattttaaiinnmmeenntt..3333    BBaasseedd  oonn  aaiirr  qquuaalliittyy  mmooddeelliinngg  aapppplliieedd  ttoo  aallll  ccoouunnttiieess  iinn  tthhee  ccoonnttiigguuoouuss  UUnniitteedd  SSttaatteess,,  
rreeppoorrtteedd  rreessuullttss  iinnddiiccaattee  tthhaatt  551100  ccoouunnttiieess  iinniittiiaallllyy  ffaaiill  ttoo  mmeeeett  tthhee  pprrooppoosseedd  ssttaannddaarrdd,,  221166  ooff  wwhhiicchh  
rreemmaaiinneedd  aass  rreessiidduuaall  nnoonnaattttaaiinnmmeenntt  ccoouunnttiieess  aafftteerr  eexxhhaauussttiinngg  aallll  ccoonnttrrooll  mmeeaassuurreess  bbeellooww  tthhee  ccoosstt  ccaapp..    
TThhee  nnuummbbeerr  ooff  rreessiidduuaall  nnoonnaattttaaiinnmmeenntt  ccoouunnttiieess  ffoorr  eeaacchh  ooff  tthhee  iinnddiivviidduuaall  mmooddeelliinngg  rreeggiioonnss  aass  rreeppoorrtteedd  iinn  
tthhee  rreeffeerreenncceedd  ddooccuummeennttaattiioonn,,  aanndd  tthhee  ccoorrrreessppoonnddiinngg  ddeeggrreeee  ooff  rreessiidduuaall  nnoonnaattttaaiinnmmeenntt,,  ccaann  aallssoo  bbee  sseeeenn  
iinn  TTaabbllee  11--44  aabboovvee..    TThhee  kkeeyy  rreeaassoonn  ffoorr  tthhee  rroossiieerr  ppiiccttuurree  ooff  iinniittiiaall  nnoonnaattttaaiinnmmeenntt  iinn  tthhee  RRIIAA  iiss  tthhaatt  EEPPAA  
cchhoossee  ttoo  iiggnnoorree  oovveerr  hhaallff  ooff  tthhee  ccoouunnttiieess  eevveenn  tthhoouugghh  iittss  mmooddeell,,  wwhhiicchh  iiss  bbeeiinngg  uusseedd  eexxpprreessssllyy  ttoo  aasssseessss  
nnoonnaattttaaiinnmmeenntt  pprroobblleemmss,,  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  tthheeyy  ttoooo  mmaayy  pprreesseenntt  nnoonnaattttaaiinnmmeenntt  ddiiffffiiccuullttiieess..  
  
WWiitthh  tthheessee  rroouugghh  eessttiimmaatteess  ooff  tthhee  ddeeggrreeee  ooff  rreessiidduuaall  nnoonnaattttaaiinnmmeenntt,,  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  rreessiidduuaall  nnoonnaattttaaiinnmmeenntt  
ccoouunnttiieess,,  aanndd  tthhee  mmaarrggiinnaall  ccoosstt  ooff  ccoonnttrrooll  mmeeaassuurreess  nneecceessssaarryy  ttoo  aaddvvaannccee  ffrroomm  ppaarrttiiaall  ttoo  ffuullll  aattttaaiinnmmeenntt,,  
iitt  iiss  ppoossssiibbllee  ttoo  ddeevveelloopp  aa  rraannggee  ooff  eessttiimmaatteess  rreepprreesseennttiinngg  tthhee  ffuullll  ccoosstt  ooff  mmeeeettiinngg  tthhee  pprrooppoosseedd  PPMM22..55  
ssttaannddaarrdd..    FFoorr  eeaacchh  rreeggiioonn,,  tthhee  rreessiidduuaall  nnoonnaattttaaiinnmmeenntt  ccoouunnttyy  ffuurrtthheesstt  ffrroomm  aattttaaiinnmmeenntt  aafftteerr  eexxhhaauussttiinngg  
aallll  ccoonnttrrooll  mmeeaassuurreess  bbeellooww  tthhee  ccoosstt  ccaapp  wwiillll  rreeqquuiirree  tthhee  ggrreeaatteesstt  aaddddiittiioonnaall  ccoonncceennttrraattiioonn  rreedduuccttiioonn..    TThhaatt  
iiss,,  iitt  mmuusstt  bbee  rreedduucceedd  ffrroomm  tthhee  mmaaxxiimmuumm  PPMM22..55  ccoonncceennttrraattiioonn  aacchhiieevveedd  uunnddeerr  tthhee  ppaarrttiiaall  aattttaaiinnmmeenntt  
sscceennaarriioo  ddoowwnn  ttoo  tthhee  1155μμgg//mm33  aannnnuuaall  ssttaannddaarrdd..    UUssiinngg  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  iinn  tthhee  llaasstt  ccoolluummnn  ooff  TTaabbllee  11--44  
oonnee  ccaann  sseeee  tthhaatt  tthhee  ttoottaall  ccoosstt  ttoo  aaccccoommpplliisshh  tthhiiss  ffoorr  aallll  ooff  tthhee  rreeggiioonnss,,  aassssuummiinngg  aa  mmaarrggiinnaall  ccoonnttrrooll  ccoosstt  
ooff  $$11  bbiilllliioonn  ppeerr  μμgg//mm33  rreedduucceedd,,  iiss  aapppprrooxxiimmaatteellyy  $$3300  bbiilllliioonn..  
  
TThhee  ccoonnttrrooll  mmeeaassuurreess  eemmppllooyyeedd  ttoo  bbrriinngg  aabboouutt  ffuullll  aattttaaiinnmmeenntt  ffoorr  tthhee  rreessiidduuaall  nnoonnaattttaaiinnmmeenntt  ccoouunnttyy  
ffuurrtthheesstt  ffrroomm  tthhee  ssttaannddaarrdd  sshhoouulldd  rreeaassoonnaabbllyy  bbee  aassssuummeedd  ttoo  pprroodduuccee  ssoommee  ccoollllaatteerraall  ccoonncceennttrraattiioonn  
rreedduuccttiioonn  ffoorr  ootthheerr  rreessiidduuaall  nnoonnaattttaaiinnmmeenntt  ccoouunnttiieess  iinn  tthhee  rreeggiioonn..    IInn  aaddddiittiioonn,,  ssuubbsseeqquueenntt  eeffffoorrttss  ttoo  bbrriinngg  
tthhee  rreemmaaiinniinngg  rreessiidduuaall  nnoonnaattttaaiinnmmeenntt  ccoouunnttiieess  iinnttoo  ffuullll  aattttaaiinnmmeenntt  aarree  aallssoo  lliikkeellyy  ttoo  pprroodduuccee  ssoommee  
ccoollllaatteerraall  ccoonncceennttrraattiioonn  rreedduuccttiioonn  ffoorr  ootthheerr  rreessiidduuaall  nnoonnaattttaaiinnmmeenntt  ccoouunnttiieess  iinn  tthhee  rreeggiioonn..    BBeeccaauussee  iitt  iiss  
ddiiffffiiccuulltt  ttoo  ggaauuggee  tthhee  eexxtteenntt  ttoo  wwhhiicchh  ccoouunnttiieess  eexxppeerriieennccee  ccoollllaatteerraall  bbeenneeffiittss  dduuee  ttoo  ccoonnttrrooll  mmeeaassuurreess  
eemmppllooyyeedd  ttoo  bbrriinngg  ootthheerr  ccoouunnttiieess  iinnttoo  ffuullll  aattttaaiinnmmeenntt,,  aa  rraannggee  ooff  aassssuummppttiioonnss  iiss  ccoonnssiiddeerreedd  ttoo  hheellpp  
ddeevveelloopp  aa  ppllaauussiibbllee  rraannggee  ooff  eessttiimmaatteess  rreepprreesseennttiinngg  tthhee  ffuullll  ccoosstt  ooff  mmeeeettiinngg  tthhee  pprrooppoosseedd  ssttaannddaarrdd..  
  
AAss  aann  eexxaammppllee,,  aa  5500  ppeerrcceenntt  iimmpprroovveemmeenntt  ttoowwaarrddss  aattttaaiinnmmeenntt  mmaayy  bbee  eexxppeerriieenncceedd  bbyy  ootthheerr  rreessiidduuaall  
nnoonnaattttaaiinnmmeenntt  ccoouunnttiieess  dduuee  ttoo  ccoonnttrrooll  mmeeaassuurreess  eemmppllooyyeedd  ttoo  aacchhiieevvee  ffuullll  aattttaaiinnmmeenntt  ffoorr  tthhee  ssiinnggllee  wwoorrsstt  
ccaassee  ccoouunnttyy  iinn  tthhee  rreeggiioonn..    AAppppllyyiinngg  aa  ccoollllaatteerraall  rreedduuccttiioonn  ppeerrcceennttaaggee  ooff  5500  ppeerrcceenntt  ttoo  tthhee  rreemmaaiinnddeerr  ooff  
tthhee  ssuubbsseett  ooff  mmoonniittoorreedd  ccoouunnttiieess  iiddeennttiiffiieedd  aass  rreessiidduuaall  nnoonnaattttaaiinnmmeenntt  ccoouunnttiieess  rreessuullttss  iinn  aa  ttoottaall  ccoosstt  ffoorr  aallll  
ooff  tthhee  rreeggiioonnss  ooff  aapppprrooxxiimmaatteellyy  $$5544  bbiilllliioonn,,  aaggaaiinn  aassssuummiinngg  aa  mmaarrggiinnaall  ccoonnttrrooll  ccoosstt  ooff  $$11  bbiilllliioonn  ppeerr  
μμgg//mm33  rreedduucceedd..    TThhee  ssuumm  ooff  tthhee  ccoosstt  ooff  ppaarrttiiaall  aattttaaiinnmmeenntt  aaccrroossss  aallll  mmoonniittoorreedd  ccoouunnttiieess  (($$66..33  bbiilllliioonn,,  
ffrroomm  EEPPAA’’ss  PPMM  RRIIAA)),,  tthhee  ccoosstt  ooff  ffuullll  aattttaaiinnmmeenntt  ffoorr  tthhee  ccoouunnttyy  ffuurrtthheesstt  ffrroomm  tthhee  ssttaannddaarrdd  (($$3300  bbiilllliioonn)),,  
aanndd  tthhee  ccoosstt  ooff  ffuullll  aattttaaiinnmmeenntt  ffoorr  tthhee  rreemmaaiinnddeerr  ooff  tthhee  mmoonniittoorreedd  ccoouunnttiieess  aassssuummiinngg  aa  ccoollllaatteerraall  rreedduuccttiioonn  
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ppeerrcceennttaaggee  ooff  5500  ppeerrcceenntt  (($$5544  bbiilllliioonn))  lleeaaddss  ttoo  aa  ttoottaall  ccoosstt  ooff  $$9900  bbiilllliioonn  ffoorr  ffuullll  aattttaaiinnmmeenntt  ooff  tthhee  
mmoonniittoorreedd  ccoouunnttiieess  wwiitthhiinn  aallll  rreeggiioonnss..  
  
AA  ffuurrtthheerr  sstteepp  ccaann  bbee  ttaakkeenn  ttoo  aaddddrreessss  tthhee  rreemmaaiinniinngg  ccoouunnttiieess  eexxppeecctteedd  ttoo  bbee  iinn  rreessiidduuaall  nnoonnaattttaaiinnmmeenntt  
bbaasseedd  oonn  aaiirr  qquuaalliittyy  mmooddeelliinngg  aapppplliieedd  ttoo  aallll  ccoouunnttiieess..    TThheessee  iinncclluuddee  tthhoossee  ddeessiiggnnaatteedd  bbyy  tthhee  mmooddeell  aass  
rreessiidduuaall  nnoonnaattttaaiinnmmeenntt  ccoouunnttiieess  tthhaatt  aarree  nnoott  ppaarrtt  ooff  tthhee  ccuurrrreenntt  PPMM1100  mmoonniittoorriinngg  nneettwwoorrkk..    LLiikkee  tthhee  
mmoonniittoorreedd  ccoouunnttiieess,,  iitt  iiss  rreeaassoonnaabbllee  ttoo  eexxppeecctt  tthhaatt  nnoonnmmoonniittoorreedd  ccoouunnttiieess  wwiillll  eexxppeerriieennccee  ccoollllaatteerraall  
bbeenneeffiittss  dduuee  ttoo  ccoonnttrrooll  mmeeaassuurreess  eemmppllooyyeedd  ttoo  aacchhiieevvee  ffuullll  aattttaaiinnmmeenntt  ffoorr  ootthheerr  ccoouunnttiieess  iinn  tthhee  rreeggiioonn..    
DDuuee  ttoo  tthhee  rreellaattiivveellyy  hhiigghh  nnuummbbeerr  ooff  ccoouunnttiieess  wwoorrkkiinngg  ssiimmuullttaanneeoouussllyy  ttoo  aacchhiieevvee  ffuullll  aattttaaiinnmmeenntt  iiff  tthheessee  
aaddddiittiioonnaall  ccoouunnttiieess  aarree  ttoo  bbee  ccoonnssiiddeerreedd,,  aa  ssoommeewwhhaatt  hhiigghheerr  lleevveell  ooff  ccoollllaatteerraall  ccoonncceennttrraattiioonn  rreedduuccttiioonn  
mmaayy  bbee  eexxppeecctteedd..    AAss  aann  eexxaammppllee,,  aappppllyyiinngg  aa  ccoollllaatteerraall  rreedduuccttiioonn  ppeerrcceennttaaggee  ooff  7755  ppeerrcceenntt  ttoo  
nnoonnmmoonniittoorreedd  rreessiidduuaall  nnoonnaattttaaiinnmmeenntt  ccoouunnttiieess  rreessuullttss  iinn  aa  ttoottaall  ccoosstt  ffoorr  aallll  ooff  tthhee  rreeggiioonnss  ooff  
aapppprrooxxiimmaatteellyy  $$6600  bbiilllliioonn,,  aaggaaiinn  aassssuummiinngg  aa  mmaarrggiinnaall  ccoonnttrrooll  ccoosstt  ooff  $$11  bbiilllliioonn  ppeerr  μμgg//mm33  rreedduucceedd..    
AAddddiinngg  tthhiiss  ttoo  tthhee  ttoottaall  ccoosstt  ooff  ffuullll  aattttaaiinnmmeenntt  ooff  tthhee  mmoonniittoorreedd  ccoouunnttiieess  wwiitthhiinn  aallll  rreeggiioonnss  (($$9900  bbiilllliioonn))  
ggiivveess  $$115500  bbiilllliioonn..  
  
AAss  mmeennttiioonneedd  eeaarrlliieerr,,  EEPPAA  hhaass  pprroovviiddeedd  nnoo  iinnffoorrmmaattiioonn  tthhaatt  ccaann  hheellpp  eessttiimmaattee  tthhee  eexxtteenntt  ttoo  wwhhiicchh  
ccoouunnttiieess  eexxppeerriieennccee  ccoollllaatteerraall  bbeenneeffiittss  dduuee  ttoo  ccoonnttrrooll  mmeeaassuurreess  eemmppllooyyeedd  ttoo  aacchhiieevvee  ffuullll  aattttaaiinnmmeenntt  ffoorr  
ootthheerr  ccoouunnttiieess  iinn  tthhee  rreeggiioonn..    FFoorr  tthhiiss  rreeaassoonn,,  aa  rraannggee  ooff  aassssuummppttiioonnss  ccoonncceerrnniinngg  tthhee  lleevveell  ooff  ccoollllaatteerraall  
bbeenneeffiittss  iiss  uusseeffuull  ttoo  hheellpp  eessttaabblliisshh  aa  rraannggee  ooff  eessttiimmaatteess  rreepprreesseennttiinngg  tthhee  ffuullll  ccoosstt  ooff  mmeeeettiinngg  tthhee  pprrooppoosseedd  
ssttaannddaarrdd..    TTaabbllee  11--66  ccoonnttaaiinnss  eessttiimmaatteess  ooff  tthhee  ccoosstt  ooff  ffuullll  aattttaaiinnmmeenntt  ((iinncclluuddiinngg  tthhee  $$66..33  bbiilllliioonn  aannnnuuaall  
ccoosstt  ooff  ppaarrttiiaall  aattttaaiinnmmeenntt  bbaasseedd  oonn  EEPPAA’’ss  PPMM  RRIIAA))  ffoorr  aa  vvaarriieettyy  ooff  ccoollllaatteerraall  rreedduuccttiioonn  ppeerrcceennttaaggee  
aapppplliieedd  bbootthh  ttoo  mmoonniittoorreedd  aanndd  nnoonnmmoonniittoorreedd  rreessiidduuaall  nnoonnaattttaaiinnmmeenntt  ccoouunnttiieess..  
  
TTaabbllee  11--66..    CCoosstt  ooff  FFuullll  AAttttaaiinnmmeenntt  aass  aa  FFuunnccttiioonn  ooff  CCoollllaatteerraall  RReedduuccttiioonn  PPeerrcceennttaaggee  

    CCoollllaatteerraall  RReedduuccttiioonn  PPeerrcceennttaaggee  AApppplliieedd  ttoo  NNoonn--MMoonniittoorreedd  CCoouunnttiieess  
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TThhee  ccoosstt  eessttiimmaattee  iinn  tthhee  uuppppeerr,,  rriigghhtt--hhaanndd  ccoorrnneerr  ooff  tthhee  ttaabbllee  rreepprreesseennttss  tthhee  aassssuummppttiioonn  tthhaatt  tthhee  ccoonnttrrooll  
mmeeaassuurreess  nneecceessssaarryy  ttoo  bbrriinngg  tthhee  ccoouunnttyy  ffuurrtthheesstt  ffrroomm  tthhee  ssttaannddaarrdd  iinnttoo  ffuullll  aattttaaiinnmmeenntt  iiss  ssuuffffiicciieenntt  ttoo  
bbrriinngg  iittss  eennttiirree  rreeggiioonn  iinnttoo  aattttaaiinnmmeenntt..    TThhiiss  iiss  tthhee  ““lloowweerr  bboouunndd””  eessttiimmaattee  cciitteedd  iinn  TTaabbllee  11--55..    TThhee  ccoosstt  
eessttiimmaatteess  iinn  tthhee  rriigghhtt--mmoosstt  ccoolluummnn  ooff  TTaabbllee  11--66  ccoorrrreessppoonndd  ttoo  tthhee  aassssuummppttiioonn  tthhaatt  aallll  nnoonnmmoonniittoorreedd  
rreessiidduuaall  nnoonnaattttaaiinnmmeenntt  ccoouunnttiieess  rreeaacchh  tthhee  pprrooppoosseedd  ssttaannddaarrdd  dduuee  ttoo  ccoonnttrrooll  mmeeaassuurreess  eemmppllooyyeedd  ttoo  
aacchhiieevvee  ffuullll  aattttaaiinnmmeenntt  ffoorr  ootthheerr  ccoouunnttiieess  iinn  tthhee  rreeggiioonn..    AAnnootthheerr  wwaayy  ooff  tthhiinnkkiinngg  aabboouutt  tthhiiss  iiss  tthhaatt  tthhee  
rriigghhtt--mmoosstt  ccoolluummnn  pprroovviiddeess  tthhee  ccoosstt  eessttiimmaatteess  tthhaatt  wwoouulldd  rreessuulltt  iiff  tthhee  ffuullll  aattttaaiinnmmeenntt  eexxttrraappoollaattiioonnss  wweerree  
ttoo  bbee  bbaasseedd  ssoolleellyy  oonn  tthhee  5577  rreessiidduuaall  nnoonnaattttaaiinnmmeenntt  aarreeaass  tthhaatt  aarree  mmoonniittoorreedd,,  aanndd  tthhuuss  aarree  ccoovveerreedd  bbyy  tthhee  
ccoosstt  eessttiimmaatteess  tthhaatt  EEPPAA  pprreesseenntteedd  iinn  iittss  RRIIAA..    EEvveenn  uunnddeerr  tthheessee  aassssuummppttiioonnss,,  tthhee  ffuullll  aattttaaiinnmmeenntt  ccoossttss  
ccoouulldd  rriissee  aass  hhiigghh  aass  $$114433  bbiilllliioonn  ppeerr  yyeeaarr..    IItt  sshhoouulldd  aallssoo  bbee  nnootteedd  tthhaatt  TTaabbllee  11--66  ddooeess  nnoott  sshhooww  tthhee  mmoosstt  
eexxttrreemmee  ccoosstt  ccaassee  wwhheerree  tthheerree  aarree  lleessss  tthhaann  5500  ppeerrcceenntt  ccoollllaatteerraall  rreedduuccttiioonnss  iinn  nnoonnmmoonniittoorreedd  ccoouunnttiieess..    
TThhee  ccoosstt  eessttiimmaatteess  ccoouulldd  tthhuuss  rriissee  ttoowwaarrddss  $$330000  bbiilllliioonn  ppeerr  yyeeaarr..    HHoowweevveerr,,  iitt  iiss  oonnllyy  rreeaalliissttiicc  ttoo  aassssuummee  aa  
ffaaiirrllyy  hhiigghh  ddeeggrreeee  ooff  ccoollllaatteerraall  PPMM  rreedduuccttiioonnss..  
  
TThhee  ccoosstt  eessttiimmaatteess  iinn  ddeemmaarrccaatteedd  iinn  TTaabbllee  11--66  rreefflleecctt  DDFFII’’ss  vviieeww  oonn  tthhee  lliikkeellyy  rraannggee  ooff  ccoollllaatteerraall  
rreedduuccttiioonn,,  aanndd  rreefflleecctt  tthhee  ccoosstt  rraannggee  ooff  $$7700  ttoo  $$115500  bbiilllliioonn  ppeerr  yyeeaarr  tthhaatt  tthhiiss  aannaallyyssiiss  hhaass  sseelleecctteedd..    TThhiiss  
rraannggee  aassssuummeess  tthhaatt  ccoollllaatteerraall  rreedduuccttiioonnss  aarree  bbeettwweeeenn  7700  ppeerrcceenntt  aanndd  9900  ppeerrcceenntt  ffoorr  mmooddeelleedd  rreessiidduuaall  
nnoonnaattttaaiinnmmeenntt  aarreeaass,,  aanndd  bbeettwweeeenn  5500  ppeerrcceenntt  aanndd  9900  ppeerrcceenntt  ffoorr  mmoonniittoorreedd  nnoonnaattttaaiinnmmeenntt  aarreeaass..    
HHoowweevveerr,,  iinnddiivviidduuaallss  wwhhoo  hhaavvee  aalltteerrnnaattiivvee  vviieewwppooiinnttss  ccaann  ddeetteerrmmiinnee  tthhee  ccoosstt  iimmpplliiccaattiioonnss  ooff  tthheeiirr  oowwnn  
jjuuddggmmeennttss  ffrroomm  TTaabbllee  11--66..  
  
  

IIVV..  EEccoonnoommiicc  IImmppaacctt  AAnnaallyyssiiss  RReessuullttss  
  
TThhee  ccoosstt  ooff  ccoonnttrrooll  mmeeaassuurreess  ttoo  rreeaacchh  ffuullll  aattttaaiinnmmeenntt  ooff  tthhee  pprrooppoosseedd  PPMM22..55  aanndd  oozzoonnee  ssttaannddaarrddss  wwiillll  
hhaavvee  aann  iimmppaacctt  oonn  tthhee  oovveerraallll  UU..SS..  eeccoonnoommyy..    TToo  eessttiimmaattee  tthhee  mmaaggnniittuuddee  ooff  tthhaatt  iimmppaacctt,,  aa  nnaattiioonnaall  
vveerrssiioonn  ooff  tthhee  EEDDFFSS--5533  mmaaccrrooeeccoonnoommiicc  mmooddeell  pprroodduucceedd  bbyy  RReeggiioonnaall  EEccoonnoommiicc  MMooddeellss,,  IInncc..  ((RREEMMII))  
wwaass  uusseedd  ttoo  cchhaarraacctteerriizzee  iimmppoorrttaanntt  eeccoonnoommiicc  iinnddiiccaattoorrss  ssuucchh  aass  rreeaall  ddiissppoossaabbllee  iinnccoommee  aanndd  ddiissttrriibbuuttiivvee  
iimmppaaccttss  ssuucchh  aass  ddiiffffeerreennttiiaall  iimmppaaccttss  aaccrroossss  rreeggiioonnss  aanndd  iinnccoommee  ggrroouuppss..    RREEMMII  iiss  aa  5533--sseeccttoorr  mmooddeell  
rreepprreesseennttiinngg  iinntteerriinndduussttrryy  rreellaattiioonnsshhiippss  aaccrroossss  tthhee  vvaarriioouuss  sseeccttoorrss  aanndd  rreeggiioonnss  ooff  tthhee  eeccoonnoommyy,,  aass  wweellll  aass  
bbeehhaavviioorraall  aanndd  ddeemmooggrraapphhiicc  iinntteerraaccttiioonnss  cchhaarraacctteerriizzeedd  iinn  eeccoonnoommiicc  tthheeoorryy..3344    TThhee  mmooddeell  ddeevveellooppeedd  ffoorr  
tthhiiss  aannaallyyssiiss  ddiivviiddeedd  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess  iinnttoo  eeiigghhtt  rreeggiioonnss,,  oorr  ggrroouuppss  ooff  ssttaatteess  tthhaatt  aarree  lliikkeellyy  ttoo  hhaavvee  
ccoommmmoonn  ccoonnttrrooll  nneeeeddss  aanndd  hhaavvee  ssiimmiillaarr  ttyyppeess  ooff  eeccoonnoommiicc  bbaasseess..    TThhee  RREEMMII  rreeggiioonnss  aanndd  tthhee  ssttaatteess  iinn  
eeaacchh  rreeggiioonn  aarree  ssuummmmaarriizzeedd  iinn  TTaabbllee  11--77..      
  

TTaabbllee  11--77..    SSttaatteess  iinn  EEaacchh  ooff  tthhee  EEiigghhtt  RREEMMII  MMooddeell  RReeggiioonnss  
RReeggiioonn  11..    NNoorrtthheeaasstt--  MMiidd--AAttllaannttiicc  MMaaiinnee,,  VVeerrmmoonntt,,  NNeeww  HHaammppsshhiirree,,  MMaassssaacchhuusseettttss,,  RRhhooddee  IIssllaanndd,,  CCoonnnneeccttiiccuutt,,  NNeeww  

YYoorrkk,,  NNeeww  JJeerrsseeyy,,  PPeennnnssyyllvvaanniiaa,,  DDeellaawwaarree,,  MMaarryyllaanndd,,  WWeesstt  VViirrggiinniiaa,,  VViirrggiinniiaa  
RReeggiioonn  22..    SSoouutthheeaasstt  NNoorrtthh  CCaarroolliinnaa,,  SSoouutthh  CCaarroolliinnaa,,  GGeeoorrggiiaa,,  FFlloorriiddaa,,  AAllaabbaammaa,,  MMiissssiissssiippppii,,  TTeennnneesssseeee  
RReeggiioonn  33..  NNoorrtthh  CCeennttrraall    OOhhiioo,,  KKeennttuucckkyy,,  IInnddiiaannaa,,  IIlllliinnooiiss,,  MMiicchhiiggaann,,  WWiissccoonnssiinn,,  MMiissssoouurrii,,  IIoowwaa,,  MMiinnnneessoottaa  
RReeggiioonn  44..    SSoouutthh  CCeennttrraall  AArrkkaannssaass,,  LLoouuiissiiaannaa,,  TTeexxaass,,  OOkkllaahhoommaa,,  NNeeww  MMeexxiiccoo  
RReeggiioonn  55..    NNWW  CCeennttrraall      KKaannssaass,,  NNeebbrraasskkaa,,  SSoouutthh  DDaakkoottaa,,  NNoorrtthh  DDaakkoottaa,,  MMoonnttaannaa,,  WWyyoommiinngg,,  CCoolloorraaddoo  
RReeggiioonn  66..    WWeesstt      UUttaahh,,  AArriizzoonnaa,,  NNeevvaaddaa  
RReeggiioonn  77..    FFaarr  WWeesstt      CCaalliiffoorrnniiaa,,  HHaawwaaiiii  
RReeggiioonn  88..    NNoorrtthhwweesstt  IIddaahhoo,,  OOrreeggoonn,,  WWaasshhiinnggttoonn,,  AAllaasskkaa  

                                                                                                                      
3344    MMoorree  ddeettaaiillss  oonn  tthhee  ssttrruuccttuurree  aanndd  ffuunnccttiioonniinngg  ooff  tthhiiss  mmooddeell  ccaann  bbee  ffoouunndd  iinn  RREEMMII  EEDDFFSS--5533  MMooddeell  

DDooccuummeennttaattiioonn,,  CChhaapptteerr  11,,  VVoolluummee  11,,  ((AAmmhheerrsstt,,  MMaassss..;;  RReeggiioonnaall  EEccoonnoommiicc  MMooddeell  IInncc..,,  MMaarrcchh  11999977))..  
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IInn  tthhiiss  aannaallyyssiiss,,  tthhee  RREEMMII  mmooddeell  wwaass  uusseedd  ttoo  oobbttaaiinn  ssoommee  iinnssiigghhttss  aabboouutt  wwhhaatt  tthhee  eeccoonnoommiicc  eeffffeeccttss  mmiigghhtt  
llooookk  lliikkee  iiff  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess  wweerree  ttoo  eemmbbaarrkk  oonn  aa  rreegguullaattoorryy  pprrooggrraamm  ttoo  ccoonnttrrooll  pprreeccuurrssoorrss  ooff  PPMM22..55  aanndd  
oozzoonnee  tthhaatt  wwoouulldd  hhaavvee  ccoonnttrrooll  ccoossttss  aatt  tthhee  lleevveell  ooff  eeiitthheerr  $$9900  bbiilllliioonn  ppeerr  yyeeaarr  oorr  $$115500  bbiilllliioonn  ppeerr  yyeeaarr..    
DDiissccuussssiioonn  iinn  eeaarrlliieerr  ppaarrttss  ooff  tthhiiss  rreeppoorrtt  iinnddiiccaatteedd  tthhaatt  tthheerree  aarree  nnoo  ssppeecciiffiicc  ccoonnttrrooll  aaccttiioonnss  eexxpplliicciittllyy  
uunnddeerrllyyiinngg  tthheessee  ccoosstt  eessttiimmaatteess,,  bbeeccaauussee  tthheeyy  aarree  bbaasseedd  oonn  eexxttrraappoollaattiioonnss  rraatthheerr  tthhaann  ddeettaaiilleedd  ccoosstt  
mmooddeelliinngg..    IInn  aaddddiittiioonn,,  tthheerree  iiss  vveerryy  lliittttllee  iinnffoorrmmaattiioonn  aavvaaiillaabbllee  aass  ttoo  tthhee  ssppeecciiffiicc  nnoonnaattttaaiinnmmeenntt  aarreeaass  tthhaatt  
wwoouulldd  bbeeaarr  tthheessee  ccoossttss..3355    TThhuuss,,  tthhee  eeccoonnoommiicc  iimmppaacctt  aannaallyyssiiss  uussiinngg  RREEMMII  iiss  iinntteennddeedd  aass  aa  pprroo  ffoorrmmaa  
eexxeerrcciissee  ttoo  ttrryy  ttoo  uunnddeerrssttaanndd  tthhee  nnaattuurree  aanndd  ppootteennttiiaall  mmaaggnniittuuddee  ooff  iimmppaaccttss  ooff  aa  nnaattiioonnaall  pprrooggrraamm  ooff  tthhiiss  
oorrddeerr  ooff  mmaaggnniittuuddee..      
  

AA..  CCoosstt  IInnppuutt  AAssssuummppttiioonnss  
  
IInn  aassssiiggnniinngg  tthhee  eessttiimmaatteedd  ttoottaall  ccoossttss  ttoo  ssppeecciiffiicc  RREEMMII  sseeccttoorrss  aanndd  rreeggiioonnss,,  aa  nnuummbbeerr  ooff  rreelleevvaanntt  ppiieecceess  
ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  hhaavvee  bbeeeenn  uusseedd::  
  
••  TThhee  ccoonnttrrooll  pprrooggrraamm  iiss  lliikkeellyy  ttoo  hhaavvee  bbrrooaadd  rreeggiioonnaall  iimmppaaccttss::  ccoommbbiinnaattiioonnss  ooff  oozzoonnee  aanndd//oorr  PPMM22..55  

nnoonnaattttaaiinnmmeenntt  aarreeaass  aappppeeaarr  iinn  aallll  rreeggiioonnss..    IInn  aaddddiittiioonn,,  tthhee  aassssuummppttiioonnss  uusseedd  iinn  tthhee  ccoosstt  
eexxttrraappoollaattiioonnss  rreelliieedd  oonn  tthhee  jjuuddggmmeenntt  tthhaatt  ccoonnttrroollss  wwoouulldd  aallmmoosstt  cceerrttaaiinnllyy  bbee  aapppplliieedd  iinn  aarreeaass  ooff  
iinnfflluueennccee  oouuttssiiddee  ooff  tthhee  nnoonnaattttaaiinnmmeenntt  aarreeaass..    IIff  tthhiiss  wweerree  nnoott  tthhee  ccaassee,,  tthheenn  tthhee  ccoonnttrrooll  ccoosstt  eessttiimmaatteess  
tthheemmsseellvveess  wwoouulldd  bbee  ssiiggnniiffiiccaannttllyy  hhiigghheerr..  

  
••  TThhee  ccoonnttrrooll  aaccttiivviittiieess  wwoouulldd  tteenndd  ttoo  bbee  ccoorrrreellaatteedd  wwiitthh  ssoouurrcceess  ooff  NNOOxx,,  VVOOCCss,,  SSOO22,,  aanndd,,  ttoo  aa  lleesssseerr  

eexxtteenntt,,  PPMM1100..3366    TThhuuss,,  ccoossttss  wweerree  ffiirrsstt  aattttrriibbuutteedd  ttoo  iinnddiivviidduuaall  sseeccttoorrss  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  pprrooppoorrttiioonn  ooff  
ttoottaall  rreelleevvaanntt  eemmiissssiioonnss  aaccccoouunntteedd  ffoorr  bbyy  eeaacchh  sseeccttoorr..3377    FFoorr  eemmiissssiioonnss  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  tthhee  uussee  ooff  aa  
pprroodduucctt,,  tthhee  rreeddeessiiggnn//rreeffoorrmmuullaattiioonnoonn  ccoossttss  wwoouulldd  bbee  bboorrnnee  bbyy  tthhee  mmaannuuffaaccttuurreerr,,  aanndd  ppaasssseedd  oonn  ttoo  
tthhee  ccoonnssuummeerr..    TThhuuss,,  iinn  eessttiimmaattiinngg  wwhhiicchh  sseeccttoorrss  wwoouulldd  bbeeaarr  wwhhaatt  ppoorrttiioonn  ooff  ttoottaall  ccoonnttrrooll  ccoossttss,,  
eemmiissssiioonnss  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  uussee  wweerree  aattttrriibbuutteedd  bbaacckk  ttoo  tthhee  sseeccttoorr  tthhaatt  mmaannuuffaaccttuurreess  tthhee  pprroodduucctt..      

  
••  FFoorr  eeaacchh  iinnddiivviidduuaall  aaffffeecctteedd  sseeccttoorr,,  tthhee  ppoorrttiioonn  ooff  iittss  ccoossttss  tthhaatt  wwoouulldd  bbee  bboorrnnee  iinn  eeaacchh  rreeggiioonn  wwoouulldd  

tteenndd  ttoo  ccoorrrreellaattee  wwiitthh  hhooww  mmuucchh  ooff  tthhaatt  sseeccttoorraall  oouuttppuutt  ooccccuurrss  wwiitthhiinn  eeaacchh  rreeggiioonn..    TThhuuss,,  ffoorr  
eexxaammppllee,,  mmuucchh  ooff  tthhee  ““ccoonnttrrooll  ccoossttss””  ffoorr  rreeddeessiiggnniinngg  mmoottoorr  vveehhiicclleess  ttoo  bbee  lloowweerr--eemmiittttiinngg  iiss  
ccoonncceennttrraatteedd  iinn  tthhee  NNoorrtthh  CCeennttrraall  rreeggiioonn  ((RReeggiioonn  33)),,  aalltthhoouugghh  iinn  tthhee  mmooddeell  ssiimmuullaattiioonn,,  tthhee  ccoossttss  
ffrroomm  tthhiiss  pprroodduuccttiioonn  aarree  ppaasssseedd  bbaacckk  ttoo  ccoonnssuummeerrss  ooff  vveehhiicclleess  iinn  aallll  rreeggiioonnss..  

  
••  IItt  wwaass  aassssuummeedd  tthhaatt  tthheessee  ccoonnttrrooll  pprrooggrraammss  wwoouulldd  bbee  pprriimmaarriillyy  tteecchhnnoollooggiiccaall  iinn  nnaattuurree..    NNoo  aatttteemmppttss  

wweerree  mmaaddee  ttoo  rreefflleecctt  lliiffeessttyyllee  cchhaannggeess  oorr  iinnffrraassttrruuccttuurree  cchhaannggeess,,  ootthheerr  tthhaann  ttoo  aappppllyy  ccoossttss  tthhaatt  wwoouulldd  
bbee  aattttrriibbuutteedd  ttoo  rrooaadd  dduusstt  ccoonnttrrooll  mmeeaassuurreess  ttoo  llooccaall  ggoovveerrnnmmeenntt  ssppeennddiinngg..      

  
••  NNoo  cchhaannggeess  wweerree  mmaaddee  ttoo  ttaaxx  rraatteess..      

                                                                                                                      
3355    AAlltthhoouugghh  EEPPAA  hhaass  tthhiiss  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  hhaass  uusseedd  iitt  ffoorr  iittss  oowwnn  ccoosstt  aannaallyysseess,,  iitt  wwiillll  nnoott  rreelleeaassee  iitt  ppuubblliiccllyy..      
3366    TThhee  $$9900  bbiilllliioonn  ppeerr  yyeeaarr  ccoonnttrrooll  ccoossttss  wweerree  ffeedd  iinnttoo  tthhee  eeccoonnoommyy  aass  iiff  tthheeyy  ccoonnssiisstteedd  ooff  tthhee  $$66..33  bbiilllliioonn  ffoorr  

tthhee  PPMM  ppaarrttiiaall  aattttaaiinnmmeenntt  aaccttiioonnss,,  $$2255  bbiilllliioonn  ffoorr  VVOOCC  aanndd  NNOOxx  ccoonnttrroollss  ttoo  mmaannaaggee  oozzoonnee,,  aanndd  $$5588..77  bbiilllliioonn  
ffoorr  aaddddiittiioonnaall  PPMM  ccoonnttrroollss..      

3377    AA  nnuummbbeerr  ooff  aaddjjuussttmmeennttss  wweerree  mmaaddee  ttoo  tthhee  11999900  EEmmiissssiioonnss  IInnvveennttoorryy  ddaattaa  ttoo  rreefflleecctt  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  tthheessee  ccoosstt  
eessttiimmaatteess  hhaavvee  aassssuummeedd  tthhaatt  aa  rreeggiioonnaall  uuttiilliittyy  aanndd  iinndduussttrriiaall  NNOOxx  ccoonnttrrooll  ssttrraatteeggyy,,  aa  nnaattiioonnaall  LLEEVV  pprrooggrraamm,,  
aanndd  TTiittllee  IIVV  SSOO22  ccoonnttrroollss  wwoouulldd  bbee  eeffffeeccttiivvee  bbeeffoorree  tthheessee  iinnccrreemmeennttaall  ccoossttss  ooff  tthhee  pprrooppoosseedd  rruulleess  aarree  bboorrnnee..  
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TTaabbllee  11--88  pprreesseennttss  tthhee  rreessuullttiinngg  ccoosstt  iinnppuuttss  ffoorr  eeaacchh  sseeccttoorr  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  tthhee  $$9900  bbiilllliioonn  ppeerr  yyeeaarr  
ccoonnttrrooll  mmeeaassuurreess,,  aanndd  sshhoowwss  wwhhaatt  ppeerrcceenntt  ooff  eeaacchh  sseeccttoorr’’ss  ccoossttss  iiss  ddiissttrriibbuutteedd  ttoo  eeaacchh  ooff  tthhee  eeiigghhtt  
rreeggiioonnss..    IInn  tthhee  ttaabbllee,,  oonnee  ccaann  sseeee  tthhaatt  tthhee  ccoossttss  aarree  aaccttuuaallllyy  ddiissttrriibbuutteedd  iinn  aa  mmaannnneerr  tthhaatt  iiss  rreeaassoonnaabbllyy  
pprrooppoorrttiioonnaattee  ttoo  rreeggiioonnaall  ppooppuullaattiioonn,,  aalltthhoouugghh  ppooppuullaattiioonn  wwaass  nnoott  uusseedd  aass  oonnee  ooff  tthhee  ddeetteerrmmiinniinngg  ffaaccttoorrss..    
TThhee  NNoorrtthh  CCeennttrraall  ssttaatteess  aappppeeaarr  ttoo  bbeeaarr  pprrooppoorrttiioonnaatteellyy  mmoorree,,  ccoonnssiisstteenntt  wwiitthh  tthheeiirr  llaarrggee  sshhaarree  ooff  uuttiilliittyy  
eemmiissssiioonnss  aanndd  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  tthhee  mmoottoorr  vveehhiiccllee  iinndduussttrryy  iiss  cceenntteerreedd  tthheerree..    TTaabbllee  11--99  pprroovviiddeess  tthhee  aaccttuuaall  
rreeggiioonnaall  lleevveell  ccoossttss  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  tthheessee  aattttrriibbuuttiioonnss..    ((TThhee  ccoossttss  iinn  tthhiiss  ttaabbllee  aarree  ssttiillll  oonn  aann  aannnnuuaalliizzeedd  
bbaassiiss..))  
  
CCoommppuuttaattiioonnaall  rreessoouurrccee  rreeqquuiirreemmeennttss  mmaaddee  iitt  iinnffeeaassiibbllee  ttoo  ddoo  tthhee  aannaallyyssiiss  aatt  tthhee  ssttaattee  lleevveell..    EEvveenn  aann  
eeiigghhtt  rreeggiioonn  mmooddeell  rreeqquuiirreess  ssuubbssttaannttiiaall  mmooddeelliinngg,,  ddaattaa  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  ccoommppuuttiinngg  ttiimmee..    FFuurrtthheerr,,  tthheessee  
aannaallyysseess  ooff  eeccoonnoommiicc  iimmppaaccttss  aarree  qquuiittee  iilllluussttrraattiivvee  iinn  nnaattuurree,,  aanndd  ddoo  nnoott  hhaavvee  ssuuffffiicciieenntt  aaccccuurraaccyy  ttoo  
wwaarrrraanntt  aa  ssttaattee--ssppeecciiffiicc  mmooddeelliinngg  eeffffoorrtt..    HHoowweevveerr,,  AAppppeennddiixx  22  pprroovviiddeess  aann  eexxaammppllee  ooff  hhooww  tthhee  ssaammee  
ccoosstt--aattttrriibbuuttiioonn  mmeetthhoodd  ccoouulldd  bbee  uusseedd  ttoo  ggeenneerraattee  ssttaattee--lleevveell  ccoosstt  aassssuummppttiioonnss..    TThhee  iinnffoorrmmaattiioonn  iinn  
AAppppeennddiixx  22  wwaass  nnoott  uusseedd  aass  iinnppuutt  ttoo  aannyy  ooff  tthheessee  RREEMMII  aannaallyysseess  aanndd  iiss  oonnllyy  pprroovviiddeedd  ttoo  sshhooww  hhooww  tthhee  
ssaammee  $$9900  bbiilllliioonn  ppeerr  yyeeaarr  ooff  ccoossttss  mmiigghhtt  hhaavvee  bbeeeenn  aallllooccaatteedd  ttoo  ssttaatteess  hhaadd  wwee  bbeeeenn  aatttteemmppttiinngg  ttoo  ppeerrffoorrmm  
aa  ssttaattee--lleevveell  aannaallyyssiiss  ooff  tthhiiss  sseett  ooff  ppootteennttiiaall    ccoonnttrrooll  ccoossttss..  
  
TThhee  iinnppuuttss  ttoo  tthhee  RREEMMII  mmooddeell  aarree  iinn  ffaacctt  mmuucchh  mmoorree  ddeettaaiilleedd  tthhaann  wwhhaatt  TTaabbllee  11--99  mmaayy  sseeeemm  ttoo  iinnddiiccaattee..    
AA  qquuiicckk  ssuummmmaarryy  ooff  ssoommee  ooff  tthhee  sstteeppss  aanndd  ddeettaaiillss  aarree::    
  
••  TThhee  aannnnuuaalliizzeedd  ccoossttss  aarree  ccoonnvveerrtteedd  ttoo  11999922  rreeaall  ddoollllaarrss  ((wwhhiicchh  iiss  tthhee  uunniitt  uusseedd  iinn  tthhee  RREEMMII  mmooddeell))  

aanndd  aarree  bbrrookkeenn  iinnttoo  ccaappiittaall  aanndd  ooppeerraattiinngg  ccoosstt  ccoommppoonneennttss..      
  
••  CCaappiittaall  ccoossttss  aarree  ffuullllyy  ssppeenntt  dduurriinngg  tthhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  pphhaassee  ((22000022  ttoo  22000088)),,  wwhhiillee  ooppeerraattiinngg  ccoossttss  

aarree  pphhaasseedd  iinn  ggrraadduuaallllyy  bbeettwweeeenn  22000022  aanndd  22000088,,  tthheenn  rreemmaaiinn  ccoonnssttaanntt  ((iinn  rreeaall  tteerrmmss))  oovveerr  tthhee  
rreemmaaiinnddeerr  ooff  tthhee  mmooddeell  ssiimmuullaattiioonn  ((tthhrroouugghh  22002255))..    TThhee  aannnnuuaall  ppaayymmeennttss  ffoorr  tthhee  ccaappiittaall  
eexxppeennddiittuurreess  aarree  aallssoo  pphhaasseedd  iinn  lliikkee  tthhee  OO&&MM  ccoossttss..    TThhuuss,,  ccoossttss  aarree  lloowweerr  tthhaann  eexxppeennddiittuurreess  pprriioorr  ttoo  
aabboouutt  22000077,,  aanndd  tthheenn  bbeeccoommee  llaarrggeerr  tthhaann  eexxppeennddiittuurreess  ppoosstt--iimmpplleemmeennttaattiioonn,,  wwhhiillee  ccoommppaanniieess  ppaayy  ooffff  
tthhee  ccaappiittaall  ccoossttss,,  aanndd  ooppeerraattee  eeqquuiippmmeenntt..      

  
••  CCaappiittaall  eexxppeennddiittuurreess  aarree  rreefflleecctteedd  iinn  tthhee  mmooddeell  aass  iinnccrreeaasseedd  ddeemmaanndd  ttoo  sseevveerraall  ccoonnssttrruuccttiioonn--rreellaatteedd  

sseeccttoorrss..    OO&&MM  ccoossttss  aarree  rreefflleecctteedd  aass  iinnccrreeaasseedd  ddeemmaanndd  ffoorr  aa  ccoommbbiinnaattiioonn  ooff  mmaatteerriiaallss--rreellaatteedd  
sseeccttoorrss,,  eenneerrggyy  aanndd  ootthheerr  ppuubblliicc--uuttiilliittyy  rreellaatteedd  sseerrvviicceess,,  aanndd  oonn--ssiittee  llaabboorr..      

  
••  PPaayymmeennttss  ooff  ccaappiittaall  cchhaarrggeess  aanndd  OO&&MM  aarree  rreefflleecctteedd  iinn  tthhee  mmooddeell  aass  nnoonnpprroodduuccttiivvee  ccoosstt  iinnccrreeaasseess  ffoorr  

tthhee  sseeccttoorrss  tthhaatt  mmuusstt  ppuurrcchhaassee  aanndd  ooppeerraattee  tthhee  ccoonnttrrooll  eeqquuiippmmeenntt,,  oorr  mmaakkee  ootthheerr  mmaannuuffaaccttuurriinngg  
cchhaannggeess  ttoo  aalltteerr  tthheeiirr  pprroodduuccttss  ((aass  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  rreeffoorrmmuullaatteedd  ppaaiinnttss,,  aaeerroossoollss,,  aanndd  lloowweerr--eemmiittttiinngg  
vveehhiicclleess))..    OOnnee  eexxcceeppttiioonn  ttoo  tthhiiss  rruullee  iiss  tthhaatt  ccoossttss  rreellaatteedd  ttoo  eelleeccttrriicc  ggeenneerraattiioonn  aarree  ttrraannssllaatteedd  iinnttoo  aa  
ccoommbbiinnaattiioonn  ooff  eelleeccttrriicciittyy  pprriiccee  iinnccrreeaasseess  ((wwhhiicchh  iiss  aa  mmooddeell  iinnppuutt  vvaarriiaabbllee  tthhaatt  aaffffeeccttss  tthhee  ccoossttss  ooff  aallll  
eelleeccttrriicciittyy  uusseerrss,,  iinncclluuddiinngg  hhoouusseehhoollddss,,  iinn  pprrooppoorrttiioonn  ttoo  tthheeiirr  oovveerraallll  ddeemmaanndd  ffoorr  tthhiiss  ssoouurrccee  ooff  
eenneerrggyy)),,  aanndd  lloossss  ttoo  sshhaarreehhoollddeerrss..3388  

                                                                                                                      
3388    IInn  tthhee  rreessuullttss  rreeppoorrtteedd  hheerree,,  wwee  aassssuummeedd  tthhaatt  aabboouutt  5500  ppeerrcceenntt  ooff  tthhee  ccoosstt  wwoouulldd  bbee  ppaasssseedd  tthhrroouugghh  aass  

eelleeccttrriicciittyy  pprriiccee  iinnccrreeaasseess,,  aanndd  aabboouutt  5500  ppeerrcceenntt  wwoouulldd  bbee  aabbssoorrbbeedd  bbyy  sshhaarreehhoollddeerrss..    TThhee  pprriiccee  ppaassss--tthhrroouugghh  
iiss  ddiimmiinniisshheedd  oovveerr  ttiimmee  ttoo  rreefflleecctt  cchhaannggiinngg  ccaappiittaall  ssttoocckk  iinn  yyeeaarrss  aapppprrooaacchhiinngg  22002255..    TThhee  pprriiccee  mmaarrkk--uupp  
ppeeaakkss  aatt  22  ppeerrcceenntt..    AA  sseennssiittiivviittyy  ccaassee  wwaass  rruunn  wwhheerree  tthhee  ffuullll  ccoosstt  wwaass  ppaasssseedd  tthhrroouugghh  eennttiirreellyy  aass  pprriiccee  
mmaarrkkuupp..    TThhiiss  ccrreeaatteedd  aa  ssmmaallll  iinnccrreeaassee  iinn  tthhee  mmaaggnniittuuddee  ooff  tthhee  eeccoonnoommiicc  iimmppaaccttss  rreeppoorrtteedd  hheerree..  



  
  

  

                                                        CCOOSSTTSS  ,,  EECCOONNOOMMIICC  IIMMPPAACCTTSS,,  AANNDD  BBEENNEEFFIITTSS                                        2299

  
TTaabbllee  11--99..    RReeggiioonnaall  CCoossttss  ((AAnnnnuuaalliizzeedd,,  iinn  11999900  DDoollllaarrss))  

TTaabbllee  11--88..    AAttttrriibbuuttiioonn  ooff  tthhee  $$9900  bbiilllliioonn  IIlllluussttrraattiivvee  CCoonnttrrooll  CCoosstt  SScceennaarriiooss  ttoo  RReeggiioonnss  aanndd  SSeeccttoorrss  
    RREEGGIIOONN  
  TToottaall  11  22  33  44  55  66  77  88  
  %%  ooff  ccoossttss  2222%%  1144%%  2288%%  1188%%    33%%    22%%  1100%%    33%%  
  %%  ppooppuullaattiioonn  2266%%  1177%%  2233%%  1111%%    44%%    33%%  1122%%    44%%  

RREEMMII  SSeeccttoorr  
NNoo..  

RREEMMII  SSeeccttoorr  NNaammee  SSeeccttoorr  CCoosstt  PPeerrcceenntt  ooff  SSeeccttoorr’’ss  CCoosstt  bbyy  RReeggiioonn  

11  LLuummbbeerr  $$11  bbiilllliioonn  1155%%  2233%%  2222%%  1100%%  33%%  11%%  88%%  1188%%  
22  FFuurrnniittuurree  $$00  bbiilllliioonn  1188%%  3300%%  3311%%  66%%  22%%  11%%  1100%%  22%%  
33  SSttoonnee,,  ccllaayy,,  eettcc..  $$22  bbiilllliioonn  2233%%  1199%%  2288%%  1122%%  44%%  22%%  99%%  33%%  
44  PPrriimmaarryy  mmeettaallss  $$33  bbiilllliioonn  2277%%  1122%%  4411%%  66%%  22%%  22%%  55%%  55%%  
55  FFaabbrriiccaatteedd  mmeettaallss  $$33  bbiilllliioonn  2244%%  1122%%  4422%%  99%%  22%%  11%%  88%%  22%%  
66  NNoonn--eelleeccttrriicc  mmaacchhiinnee  $$00  bbiilllliioonn  2233%%  1133%%  3388%%  88%%  33%%  11%%  1122%%  22%%  
77  EElleeccttrriicc  eeqquuiippmmeenntt  $$00  bbiilllliioonn  2255%%  1155%%  2233%%  1133%%  22%%  33%%  1166%%  22%%  
88  MMoottoorr  vveehhiicclleess  $$99  bbiilllliioonn  1111%%  1100%%  6688%%  55%%  11%%  11%%  22%%  11%%  
99  RReesstt  ooff  ttrraannssppoorrttaattiioonn  eeqquuiipp..  $$22  bbiilllliioonn  2233%%  1133%%  1166%%  1100%%  55%%  44%%  1188%%  1122%%  

1100  IInnssttrruummeennttss  $$00  bbiilllliioonn  3399%%  88%%  2200%%  55%%  33%%  22%%  1199%%  22%%  
1111  MMiisscc..  mmaannuuffaaccttuurriinngg  $$00  bbiilllliioonn  3388%%  1100%%  2244%%  77%%  22%%  44%%  1122%%  33%%  
1122  FFoooodd  $$22  bbiilllliioonn  2222%%  1155%%  3333%%  99%%  55%%  11%%  1122%%  44%%  
1133  TToobbaaccccoo  mmaannuuffaaccttuurriinngg  $$00  bbiilllliioonn  3333%%  5533%%  1144%%  00%%  00%%  00%%  00%%  00%%  
1144  TTeexxttiilleess  $$00  bbiilllliioonn  2233%%  6677%%  44%%  22%%  00%%  00%%  33%%  00%%  
1155  AAppppaarreell  $$00  bbiilllliioonn  2288%%  2255%%  1177%%  1100%%  11%%  11%%  1188%%  11%%  
1166  PPaappeerr  $$22  bbiilllliioonn  2233%%  2244%%  3311%%  1100%%  11%%  11%%  66%%  55%%  
1177  PPrriinnttiinngg  $$00  bbiilllliioonn  3333%%  1122%%  2277%%  77%%  55%%  22%%  1111%%  33%%  
1188  CChheemmiiccaallss  $$88  bbiilllliioonn  3322%%  1166%%  2277%%  1166%%  11%%  11%%  66%%  11%%  
1199  PPeettrroolleeuumm  pprroodduuccttss  $$1155  bbiilllliioonn  1144%%  33%%  1166%%  4499%%  44%%  11%%  1111%%  22%%  
2200  RRuubbbbeerr  $$00  bbiilllliioonn  2222%%  1199%%  3388%%  99%%  33%%  11%%  77%%  11%%  
2211  LLeeaatthheerr  $$00  bbiilllliioonn  4477%%  88%%  2277%%  88%%  33%%  00%%  44%%  11%%  
2222  MMiinniinngg  $$11  bbiilllliioonn  66%%  55%%  1111%%  5544%%  88%%  88%%  55%%  44%%  
2233  CCoonnssttrruuccttiioonn  $$11  bbiilllliioonn  2255%%  1199%%  2200%%  1122%%  44%%  33%%  1122%%  44%%  
2244  RRaaiillrrooaadd  $$00  bbiilllliioonn  nnaa  nnaa  nnaa  nnaa  nnaa  nnaa  nnaa  nnaa  
2255  TTrruucckkiinngg  $$00  bbiilllliioonn  nnaa  nnaa  nnaa  nnaa  nnaa  nnaa  nnaa  nnaa  
2266  LLooccaall//iinntteerruurrbbaann  ttrraannssiitt  $$00  bbiilllliioonn  nnaa  nnaa  nnaa  nnaa  nnaa  nnaa  nnaa  nnaa  
2277  AAiirr  ttrraannssppoorrttaattiioonn  $$00  bbiilllliioonn  nnaa  nnaa  nnaa  nnaa  nnaa  nnaa  nnaa  nnaa  
2288  OOtthheerr  ttrraannssppoorrttaattiioonn  $$00  bbiilllliioonn  2211%%  1144%%  1177%%  2200%%  44%%  11%%  1144%%  99%%  
2299  CCoommmmuunniiccaattiioonn  $$00  bbiilllliioonn  2288%%  1199%%  1188%%  1122%%  66%%  33%%  1111%%  33%%  
3300  PPuubblliicc  uuttiilliittiieess  ((nnoonneelleeccttrriicc))  $$33  bbiilllliioonn  2266%%  1155%%  2222%%  1199%%  55%%  22%%  99%%  33%%  
3311  BBaannkkiinngg  $$00  bbiilllliioonn  2299%%  1155%%  2244%%  99%%  55%%  33%%  1122%%  33%%  
3322  IInnssuurraannccee  $$00  bbiilllliioonn  2288%%  1155%%  2244%%  1111%%  55%%  33%%  1111%%  33%%  
3333  CCrreeddiitt  aanndd  ffiinnaannccee  $$00  bbiilllliioonn  4422%%  1100%%  1188%%  99%%  44%%  22%%  1122%%  22%%  
3344  RReeaall  eessttaattee  $$00  bbiilllliioonn  3311%%  1155%%  1188%%  1100%%  44%%  33%%  1155%%  44%%  
3355  EEaattiinngg  aanndd  ddrriinnkkiinngg  $$00  bbiilllliioonn  2211%%  1177%%  2244%%  1122%%  55%%  33%%  1144%%  44%%  
3366  RReesstt  ooff  rreettaaiill  $$00  bbiilllliioonn  2244%%  1188%%  2233%%  1122%%  44%%  33%%  1122%%  44%%  
3377  WWhhoolleessaallee  $$00  bbiilllliioonn  2255%%  1177%%  2233%%  1111%%  44%%  22%%  1122%%  44%%  
3388  HHootteellss  $$00  bbiilllliioonn  2288%%  1166%%  1122%%  77%%  44%%  1144%%  1155%%  33%%  
3399  PPeerrssoonnaall  &&  rreeppaaiirr  sseerrvviiccee  $$00  bbiilllliioonn  2233%%  1177%%  2222%%  1122%%  55%%  33%%  1155%%  44%%  
4400  PPrriivvaattee  hhoouusseehhoollddss  $$00  bbiilllliioonn  nnaa  nnaa  nnaa  nnaa  nnaa  nnaa  nnaa  nnaa  
4411  AAuuttoo  rreeppaaiirr//sseerrvviiccee  $$00  bbiilllliioonn  2233%%  1177%%  2222%%  1122%%  55%%  33%%  1144%%  55%%  
4422  MMiisscc..  bbuussiinneessss  sseerrvviiccee  $$11  bbiilllliioonn  2277%%  1155%%  2200%%  1111%%  44%%  33%%  1166%%  44%%  
4433  AAmmuusseemmeenntt  &&  rreeccrreeaattiioonn  $$00  bbiilllliioonn  2266%%  1166%%  1199%%  99%%  44%%  55%%  1188%%  44%%  
4444  MMoottiioonn  ppiiccttuurreess  $$00  bbiilllliioonn  2200%%  88%%  1122%%  66%%  22%%  22%%  4488%%  22%%  
4455  MMeeddiiccaall  $$11  bbiilllliioonn  2299%%  1155%%  2233%%  1111%%  44%%  33%%  1111%%  44%%  
4466  MMiisscc..  pprrooffeessssiioonnaall  sseerrvviicceess  $$00  bbiilllliioonn  3322%%  1133%%  1199%%  1111%%  44%%  33%%  1155%%  44%%  
4477  EEdduuccaattiioonn  $$00  bbiilllliioonn  4400%%  1122%%  2211%%  77%%  33%%  22%%  1122%%  33%%  
4488  NNoonn--pprrooffiitt  oorrggaanniizzaattiioonn  $$00  bbiilllliioonn  3311%%  1144%%  2244%%  1100%%  44%%  22%%  1111%%  44%%  
4499  AAggrrii..//ffoorreesstt//ffiisshh  sseerrvviiccee  $$11  bbiilllliioonn  1166%%  1177%%  1177%%  1122%%  77%%  22%%  1188%%  1111%%  
5500  SSttaattee  &&  LLooccaall  $$44  bbiilllliioonn  2266%%  1166%%  2244%%  1122%%  44%%  33%%  1122%%  44%%  
5511  FFeeddeerraall,,  cciivviilliiaann  $$00  bbiilllliioonn  nnaa  nnaa  nnaa  nnaa  nnaa  nnaa  nnaa  nnaa  
5522  FFeeddeerraall,,  mmiilliittaarryy  $$00  bbiilllliioonn  nnaa  nnaa  nnaa  nnaa  nnaa  nnaa  nnaa  nnaa  
5533  FFaarrmm  $$33  bbiilllliioonn  2266%%  1166%%  2244%%  1122%%  44%%  33%%  1122%%  44%%  
5544  CCoonnssuummeerrss  $$44  bbiilllliioonn  2266%%  1166%%  2244%%  1122%%  44%%  33%%  1122%%  44%%  
5555  EElleeccttrriicc  uuttiilliittiieess  $$2200  bbiilllliioonn  2244%%  1177%%  2222%%  1122%%  44%%  33%%  1144%%  44%%  



  
  

  

3300                                RRPPPPII  

    RREEGGIIOONN  
((iinn  BBiilllliioonnss  ooff  ddoollllaarrss))  

RREEMMII  
SSeeccttoorr  

NNoo..  

RREEMMII  SSeeccttoorr  NNaammee  FFuullll  
AAttttaaiinn..  

11  22  33  44  55  66  77  88  

  TToottaall  9900..00  1199..66  1122..22  2255..22  1155..99  33..00  11..88  99..11  33..11  
11  LLuummbbeerr  00..88  00..11  00..22  00..22  00..11  00..00  00..00  00..11  00..11  
22  FFuurrnniittuurree  00..22  00..00  00..11  00..11  00..00  00..00  00..00  00..00  00..00  
33  SSttoonnee,,  ccllaayy,,  eettcc..  22..33  00..55  00..55  00..77  00..33  00..11  00..11  00..22  00..11  
44  PPrriimmaarryy  mmeettaallss  22..66  00..77  00..33  11..11  00..22  00..00  00..11  00..11  00..11  
55  FFaabbrriiccaatteedd  mmeettaallss  33..00  00..77  00..44  11..33  00..33  00..11  00..00  00..22  00..11  
66  NNoonn--eelleeccttrriicc  mmaacchhiinnee  00..44  00..11  00..11  00..22  00..00  00..00  00..00  00..11  00..00  
77  EElleeccttrriicc  eeqquuiippmmeenntt  00..44  00..11  00..11  00..11  00..00  00..00  00..00  00..11  00..00  
88  MMoottoorr  vveehhiicclleess  99..11  11..00  00..99  66..22  00..55  00..11  00..11  00..22  00..11  
99  RReesstt  ooff  ttrraannssppoorrttaattiioonn  eeqquuiipp..  22..55  00..66  00..33  00..44  00..22  00..11  00..11  00..44  00..33  

1100  IInnssttrruummeennttss  00..22  00..11  00..00  00..00  00..00  00..00  00..00  00..00  00..00  
1111  MMiisscc..  mmaannuuffaaccttuurriinngg  00..22  00..11  00..00  00..00  00..00  00..00  00..00  00..00  00..00  
1122  FFoooodd  22..00  00..44  00..33  00..77  00..22  00..11  00..00  00..22  00..11  
1133  TToobbaaccccoo  mmaannuuffaaccttuurriinngg  00..11  00..00  00..00  00..00  00..00  00..00  00..00  00..00  00..00  
1144  TTeexxttiilleess  00..33  00..11  00..22  00..00  00..00  00..00  00..00  00..00  00..00  
1155  AAppppaarreell  00..11  00..00  00..00  00..00  00..00  00..00  00..00  00..00  00..00  
1166  PPaappeerr  22..00  00..44  00..55  00..66  00..22  00..00  00..00  00..11  00..11  
1177  PPrriinnttiinngg  00..33  00..11  00..00  00..11  00..00  00..00  00..00  00..00  00..00  
1188  CChheemmiiccaallss  88..00  22..66  11..33  22..22  11..22  00..11  00..11  00..55  00..11  
1199  PPeettrroolleeuumm  pprroodduuccttss  1144..77  22..00  00..55  22..44  77..22  00..55  00..11  11..66  00..44  
2200  RRuubbbbeerr  00..44  00..11  00..11  00..22  00..00  00..00  00..00  00..00  00..00  
2211  LLeeaatthheerr  00..00  00..00  00..00  00..00  00..00  00..00  00..00  00..00  00..00  
2222  MMiinniinngg  11..11  00..11  00..11  00..11  00..66  00..11  00..11  00..11  00..00  
2233  CCoonnssttrruuccttiioonn  11..00  00..22  00..22  00..22  00..11  00..00  00..00  00..11  00..00  
2244  RRaaiillrrooaadd  00..00  00..00  00..00  00..00  00..00  00..00  00..00  00..00  00..00  
2255  TTrruucckkiinngg  00..00  00..00  00..00  00..00  00..00  00..00  00..00  00..00  00..00  
2266  LLooccaall//iinntteerruurrbbaann  ttrraannssiitt  00..00  00..00  00..00  00..00  00..00  00..00  00..00  00..00  00..00  
2277  AAiirr  ttrraannssppoorrttaattiioonn  00..00  00..00  00..00  00..00  00..00  00..00  00..00  00..00  00..00  
2288  OOtthheerr  ttrraannssppoorrttaattiioonn  00..22  00..00  00..00  00..00  00..00  00..00  00..00  00..00  00..00  
2299  CCoommmmuunniiccaattiioonn  00..00  00..00  00..00  00..00  00..00  00..00  00..00  00..00  00..00  
3300  PPuubblliicc  uuttiilliittiieess  ((nnoonneelleeccttrriicc))  33..00  00..88  00..55  00..77  00..66  00..11  00..11  00..33  00..11  
3311  BBaannkkiinngg  00..00  00..00  00..00  00..00  00..00  00..00  00..00  00..00  00..00  
3322  IInnssuurraannccee  00..00  00..00  00..00  00..00  00..00  00..00  00..00  00..00  00..00  
3333  CCrreeddiitt  aanndd  ffiinnaannccee  00..00  00..00  00..00  00..00  00..00  00..00  00..00  00..00  00..00  
3344  RReeaall  eessttaattee  00..00  00..00  00..00  00..00  00..00  00..00  00..00  00..00  00..00  
3355  EEaattiinngg  aanndd  ddrriinnkkiinngg  00..33  00..11  00..00  00..11  00..00  00..00  00..00  00..00  00..00  
3366  RReesstt  ooff  rreettaaiill  00..11  00..00  00..00  00..00  00..00  00..00  00..00  00..00  00..00  
3377  WWhhoolleessaallee  00..33  00..11  00..11  00..11  00..00  00..00  00..00  00..00  00..00  
3388  HHootteellss  00..44  00..11  00..11  00..11  00..00  00..00  00..11  00..11  00..00  
3399  PPeerrssoonnaall  &&  rreeppaaiirr  sseerrvviiccee  00..11  00..00  00..00  00..00  00..00  00..00  00..00  00..00  00..00  
4400  PPrriivvaattee  hhoouusseehhoollddss  00..00  00..00  00..00  00..00  00..00  00..00  00..00  00..00  00..00  
4411  AAuuttoo  rreeppaaiirr//sseerrvviiccee  00..44  00..11  00..11  00..11  00..11  00..00  00..00  00..11  00..00  
4422  MMiisscc..  bbuussiinneessss  sseerrvviiccee  11..33  00..33  00..22  00..22  00..11  00..11  00..00  00..22  00..00  
4433  AAmmuusseemmeenntt  &&  rreeccrreeaattiioonn  00..00  00..00  00..00  00..00  00..00  00..00  00..00  00..00  00..00  
4444  MMoottiioonn  ppiiccttuurreess  00..00  00..00  00..00  00..00  00..00  00..00  00..00  00..00  00..00  
4455  MMeeddiiccaall  00..77  00..22  00..11  00..22  00..11  00..00  00..00  00..11  00..00  
4466  MMiisscc..  pprrooffeessssiioonnaall  sseerrvviicceess  00..00  00..00  00..00  00..00  00..00  00..00  00..00  00..00  00..00  
4477  EEdduuccaattiioonn  00..22  00..11  00..00  00..00  00..00  00..00  00..00  00..00  00..00  
4488  NNoonn--pprrooffiitt  oorrggaanniizzaattiioonn  00..00  00..00  00..00  00..00  00..00  00..00  00..00  00..00  00..00  
4499  AAggrrii..//ffoorreesstt//ffiisshh  sseerrvviiccee  00..77  00..11  00..11  00..11  00..11  00..00  00..00  00..11  00..11  
5500  SSttaattee  &&  LLooccaall  33..99  11..00  00..66  00..99  00..55  00..22  00..11  00..55  00..11  
5511  FFeeddeerraall,,  cciivviilliiaann  00..00  00..00  00..00  00..00  00..00  00..00  00..00  00..00  00..00  
5522  FFeeddeerraall,,  mmiilliittaarryy  00..00  00..00  00..00  00..00  00..00  00..00  00..00  00..00  00..00  
5533  FFaarrmm  33..00  00..88  00..55  00..77  00..44  00..11  00..11  00..44  00..11  
5544  CCoonnssuummeerrss  33..66  00..99  00..66  00..99  00..44  00..11  00..11  00..44  00..11  
5555  EElleeccttrriicc  uuttiilliittiieess  2200..00  44..77  33..44  44..55  22..44  00..99  00..66  22..77  00..99  

  
TThhee  rreesstt  ooff  tthhiiss  sseeccttiioonn  ffooccuusseess  oonn  tthhee  mmoosstt  ssaalliieenntt  rreessuullttss  ffrroomm  tthhee  $$9900  bbiilllliioonn  aanndd  $$115500  bbiilllliioonn  ppeerr  yyeeaarr  
ccoonnttrrooll  ccoosstt  eessttiimmaatteess  ssuummmmaarriizzeedd  eeaarrlliieerr  iinn  tthhee  rreeppoorrtt..    TThhee  mmooddeell  rruunnss  rreeppoorrtteedd  hheerree  rreefflleecctt  aann  
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aapppprrooxxiimmaattee  9900  ppeerrcceenntt  ssuucccceessss  oonn  tthhee  ppaarrtt  ooff  ffeeddeerraall  mmoonneettaarryy  ppoolliiccyy  iinn  rreedduucciinngg  ppootteennttiiaall  jjoobb  
iimmppaaccttss..3399    TThhee  ssuummmmaarryy  ttoo  tthhiiss  sseeccttiioonn  aallssoo  pprroovviiddeess  eessttiimmaatteess  ooff  tthhee  nnaattuurree  ooff  tthhee  iimmppaaccttss  iinn  tthhee  eevveenntt  
tthhaatt  tthheerree  wwoouulldd  bbee  nnoo  rreessiidduuaall  nneett  jjoobb  lloossss  iinn  tthhee  eeccoonnoommyy  aass  aa  wwhhoollee  ((ii..ee..,,  iiff  mmoonneettaarryy  ppoolliiccyy  iiss  ffuullllyy  
eeffffeeccttiivvee))..    IItt  iiss  iimmppoorrttaanntt  ttoo  nnoottee  tthhaatt  tthhee  mmoosstt  ccrriittiiccaall  ooff  tthhee  iimmppaaccttss  tthhaatt  aarree  bbeeiinngg  rreeppoorrtteedd  hheerree  wwoouulldd  
rreemmaaiinn  uunncchhaannggeedd  iinn  llaarrggee  ppaarrtt  eevveenn  iiff  tthheerree  wweerree  nnoo  nneett  jjoobb  lloossss  oonn  aa  nnaattiioonnaall  ssccaallee..  
  

BB..  RReeaall  DDiissppoossaabbllee  IInnccoommee  IImmppaaccttss  BBaasseedd  oonn  LLooww  EEnndd  ooff  CCoommbbiinneedd  CCoosstt  RRaannggee  
  
OOnnee  ooff  tthhee  mmoosstt  iimmppoorrttaanntt  mmeeaassuurreess  ooff  tthhee  iimmppaacctt  oonn  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess  eeccoonnoommyy  ooff  tthhee  ccoonnttrrooll  ccoossttss  
aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  aacchhiieevviinngg  ffuullll  aattttaaiinnmmeenntt  ooff  tthhee  pprrooppoosseedd  PPMM22..55  aanndd  oozzoonnee  ssttaannddaarrddss  iiss  tthhee  cchhaannggee  iinn  rreeaall  
ddiissppoossaabbllee  iinnccoommee  ppeerr  ccaappiittaa..    TThhiiss  iiss  bbeeccaauussee  mmoosstt  ooff  tthhee  ccoossttss  ooff  ccoonnttrrooll  wwiillll  bbee  ppaasssseedd  oonn  ttoo  
ccoonnssuummeerrss,,  rraatthheerr  tthhaann  ttaakkeenn  ffrroomm  aalltteerrnnaattiivvee  pprroodduuccttiivvee  iinnvveessttmmeennttss..    BBaasseedd  oonn  tthhee  $$9900  bbiilllliioonn  ppeerr  yyeeaarr  
eessttiimmaattee  ooff  tthhee  ccoosstt  ooff  ffuullll  aattttaaiinnmmeenntt,,  TTaabbllee  11--1100  pprreesseennttss  tthhee  iimmppaaccttss  oonn  ppeerrssoonnaall  ddiissppoossaabbllee  iinnccoommee  ppeerr  
ccaappiittaa  bbyy  yyeeaarr  ttoo  iilllluussttrraattee  tthhee  ttiimmee--ddeeppeennddeenntt  nnaattuurree  ooff  tthhee  eeffffeeccttss..    IImmppaaccttss  ttoo  rreeaall  ddiissppoossaabbllee  iinnccoommee  aarree  
ssoofftteenneedd  ssoommeewwhhaatt  iinn  tthhee  eeaarrlliieerr  yyeeaarrss  bbyy  tthhee  llaarrggee  ccaappiittaall  eexxppeennddiittuurreess  tthhaatt  ooccccuurr  dduurriinngg  tthhee  
iimmpplleemmeennttaattiioonn  pphhaassee  ((22000022––22000088  iinn  oouurr  mmooddeell  rruunnss))..  
  
TTaabbllee  11--1100..    RReeaall  DDiissppoossaabbllee  IInnccoommee  IImmppaacctt  PPeerr  CCaappiittaa  ffoorr  $$9900  bbiilllliioonn  SScceennaarriioo  ((11999922  rreeaall  ddoollllaarrss))  

  MMooddeelleedd  YYeeaarr  
  22000055  22001100  22001155  22002200  22002255  

RReeaall  DDiissppoossaabbllee  IInnccoommee  PPeerr  CCaappiittaa  --$$220099  --$$225599  --$$226644  --$$227711  --$$227766  
  
TThhee  rreeaall  ddiissppoossaabbllee  iinnccoommee  ppeerr  ccaappiittaa  iimmppaacctt  mmaayy  vvaarryy  ttoo  ssoommee  ddeeggrreeee  aaccrroossss  rreeggiioonnss..    TTaabbllee  11--1111  sshhoowwss  
tthhee  iinnccoommee  iimmppaaccttss  bbyy  rreeggiioonn,,  oorrddeerreedd  ffrroomm  tthhee  mmoosstt  aaddvveerrsseellyy  aaffffeecctteedd  ttoo  lleeaasstt  aaddvveerrsseellyy  aaffffeecctteedd  
rreeggiioonn..    IItt  ccaann  bbee  sseeeenn  tthhaatt  tthhee  iimmppaaccttss  ffoorr  tthhiiss  iinniittiiaall  aannaallyyssiiss  ddoo  nnoott  vvaarryy  ssuubbssttaannttiiaallllyy  bbyy  rreeggiioonn..    TThhiiss  iiss  
bbeeccaauussee  tthhee  pprrooggrraammss  aarree  lliikkeellyy  ttoo  hhaavvee  wwiiddeesspprreeaadd  iimmppaaccttss  tthhaatt  aaffffeecctt  aallll  rreeggiioonnss  iinn  oonnee  wwaayy  oorr  
aannootthheerr..4400  
  

CC..  EEmmppllooyymmeenntt  IImmppaaccttss  BBaasseedd  oonn  LLooww  EEnndd  ooff  CCoommbbiinneedd  CCoosstt  RRaannggee  
  
CChhaannggee  iinn  ttoottaall  eemmppllooyymmeenntt  iinn  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess  iiss  aannootthheerr  mmeeaassuurree  tthhaatt  iiss  uusseeffuull  iinn  cchhaarraacctteerriizziinngg  tthhee  
iimmppaacctt  oonn  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess  eeccoonnoommyy  ooff  ccoonnttrrooll  ccoossttss..    AAss  hhaass  bbeeeenn  nnootteedd,,  iinn  aann  iiddeeaall  wwoorrlldd,,  mmoonneettaarryy  
ppoolliiccyy  wwoouulldd  eeffffeeccttiivveellyy  eerraassee  aannyy  nneett  nnaattiioonnaall  eemmppllooyymmeenntt  iimmppaaccttss..    HHoowweevveerr,,  tthheerree  iiss  aa  ggoooodd  cchhaannccee  
tthhaatt  tthhee  FFeeddeerraall  RReesseerrvvee  wwoouulldd  ffaaiill  ttoo  bbee  110000  ppeerrcceenntt  eeffffeeccttiivvee  iinn  tthhee  ffaaccee  ooff  aa  mmaajjoorr  pprrooggrraamm  aanndd  
ccoonnfflliiccttiinngg  ppoolliiccyy  oobbjjeeccttiivveess,,  iiff  oonnllyy  ffoorr  aa  ttrraannssiieenntt  ppeerriioodd..    TThhee  rreessuullttss  ooff  tthhee  mmooddeell  rruunnss  pprreesseenntteedd  hheerree  

                                                                                                                      
3399    AAlltthhoouugghh  iitt  iiss  nnoott  aa  rreeaalliissttiicc  aassssuummppttiioonn  ffoorr  aann  eeccoonnoommiicc  pprroojjeeccttiioonn,,  oonnee  ccaann  rruunn  tthhee  RREEMMII  mmooddeell  wwiitthh  aa  

ttoottaallllyy  uunnmmaannaaggeedd  mmoonneettaarryy  ppoolliiccyy,,  wwhheerree  tthhee  FFeedd  wwoouulldd  mmaakkee  nnoo  aatttteemmpptt  ttoo  ooffffsseett  oobbsseerrvveedd  aaggggrreeggaattee  
nnaattiioonnaall  eemmppllooyymmeenntt  iimmppaaccttss  ooff  aannyy  mmaaggnniittuuddee..    IInn  tthhiiss  eexxttrreemmee  bboouunnddiinngg  sscceennaarriioo,,  iitt  wwaass  ffoouunndd  tthhaatt  tthhee  
ppootteennttiiaall  jjoobb  iimmppaaccttss  ccoouulldd  bbee  aass  hhiigghh  aass  pplluuss  oorr  mmiinnuuss  11  mmiilllliioonn  ttoo  22  mmiilllliioonn  jjoobbss..  

4400    EEPPAA  hhaass  nnoott  rreelleeaasseedd  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  nneecceessssaarryy  ttoo  aaccccuurraatteellyy  cchhaarraacctteerriizzee  tthhee  ssppeecciiffiicc  iinniittiiaall  aanndd  rreessiidduuaall  
nnoonnaattttaaiinnmmeenntt  aarreeaass  tthhaatt  iittss  mmooddeellss  hhaavvee  iiddeennttiiffiieedd..    IIff  mmaaddee  aavvaaiillaabbllee,,  tthhiiss  iinnffoorrmmaattiioonn  wwoouulldd  bbee  uusseeffuull  iinn  
iimmpprroovviinngg  tthhee  aallllooccaattiioonn  ooff  ccoossttss  bbeeccaauussee  tthhee  rreeggiioonnss  wwiitthh  tthhee  wwoorrsstt  rreessiidduuaall  nnoonnaattttaaiinnmmeenntt  wwoouulldd  bbeeaarr  tthhee  
bbrruunntt  ooff  tthhee  $$9900  bbiilllliioonn  ccoosstt  eessttiimmaattee..    OOuurr  ccoossttss  ffoorr  tthhee  ffiirrsstt  $$66..33  bbiilllliioonn  ddoo  ffllooww  ttoo  tthhee  rreeggiioonnss  iinn  aa  mmaannnneerr  
ccoommppaarraabbllee  ttoo  tthhee  rreeggiioonnaall  ccoosstt  bbrreeaakkddoowwnn  iinn  tthhee  PPMM  RRIIAA..    HHoowweevveerr,,  wwee  ddiissttrriibbuutteedd  tthhee  rreemmaaiinniinngg  mmaajjoorriittyy  
ooff  tthhee  ccoossttss  aaccccoorrddiinngg  ttoo  wwhhiicchh  sseeccttoorrss  aarree  rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthhee  eemmiissssiioonnss,,  aanndd  tthheenn  ddiissttrriibbuutteedd  tthhoossee  sseeccttoorraall  
ccoossttss  ttoo  rreeggiioonnss  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  bbaasseelliinnee  RREEMMII  sseeccttoorraall  oouuttppuutt  ppeerr  rreeggiioonn..    IItt  iiss  ppoossssiibbllee  tthhaatt  tthhiiss  aapppprrooaacchh  
oovveerrssttaatteess  ccoossttss  iinn  rreeggiioonnss  tthhaatt  hhaavvee  hhiigghh  eemmiissssiioonnss  bbuutt  rreellaattiivveellyy  ffeeww  nnoonnaattttaaiinnmmeenntt  aarreeaass..    FFuuttuurree  mmooddeell  
rruunnss  sshhoouulldd  ffooccuuss  oonn  rreeffiinniinngg  tthhee  rreeggiioonnaall  aattttrriibbuuttiioonn  ooff  ccoossttss..  
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aarree  ffoorr  aa  ssiittuuaattiioonn  wwhheerree  mmoonneettaarryy  ppoolliiccyy  iiss  aabboouutt  9900  ppeerrcceenntt  eeffffeeccttiivvee  iinn  aatttteennuuaattiinngg  aaggggrreeggaattee  
eemmppllooyymmeenntt  iimmppaaccttss..      
  
TTaabbllee  11--1111..    RReeaall  DDiissppoossaabbllee  IInnccoommee  IImmppaacctt  PPeerr  CCaappiittaa  bbyy  RReeggiioonn  ffoorr  $$9900  bbiilllliioonn  SScceennaarriioo    ((11999922  rreeaall  ddoollllaarrss))  
RReeggiioonn  RReeaall  DDiissppoossaabbllee  IInnccoommee  PPeerr  CCaappiittaa  bbyy  RReeggiioonn  
  22000055  22001100  22001155  22002200  22002255  
NNoorrtthhwweesstt  CCeennttrraall  --$$223344  --$$228899  --$$229922  --$$330022  --$$330088  
NNoorrtthheeaasstt--MMiidd  AAttllaannttiicc  --$$221133  --$$227766  --$$228822  --$$229900  --$$229944  
NNoorrtthhwweesstt  --$$222233  --$$227777  --$$227799  --$$228833  --$$228866  
NNoorrtthh  CCeennttrraall  --$$221133  --$$226655  --$$227766  --$$228800  --$$228844  
SSoouutthh  CCeennttrraall  --$$119966  --$$225555  --$$225566  --$$226633  --$$226688  
FFaarr  WWeesstt  --$$119999  --$$225522  --$$224499  --$$225566  --$$226644  
SSoouutthheeaasstt  --$$221122  --$$223344  --$$224444  --$$225511  --$$225577  
WWeesstt  --$$118888  --$$223300  --$$222255  --$$222277  --$$222299  
NNaattiioonnwwiiddee  --$$220099  --$$225599  --$$226644  --$$227711  --$$227766  
  
  
AAggaaiinn  ffooccuussiinngg  oonn  tthhee  llooww  eenndd  (($$9900  bbiilllliioonn  ppeerr  yyeeaarr))  ccoonnttrrooll  ccoosstt  eessttiimmaattee,,  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ttaabbllee  pprreesseennttss  
tthhee  eemmppllooyymmeenntt  iimmppaaccttss  ffoorr  tthhrreeee  ttiimmee  ffrraammeess,,  tthhee  yyeeaarrss  22000022,,  22001100  aanndd  22001144..    EEmmppllooyymmeenntt  ggaaiinnss  iinn  tthhee  
yyeeaarr  22000022  rreefflleecctt  tthhee  iinniittiiaall  llaarrggee  iinnccrreeaassee  iinn  ddeemmaanndd  ttoo  aa  nnuummbbeerr  ooff  sseeccttoorrss  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  
iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  tthhee  PPMM  aanndd  oozzoonnee  ccoonnttrrooll  mmeeaassuurreess..    EEmmppllooyymmeenntt  iimmppaaccttss  iinn  tthhee  llaatteerr  yyeeaarrss  iilllluussttrraattee  
tthhee  ppootteennttiiaall  eeffffeeccttss  ffoolllloowwiinngg  ccoommpplleettiioonn  ooff  ccaappiittaall  pprroojjeeccttss,,  aass  ppaayymmeennttss  oonn  ccaappiittaall  eexxppeennddiittuurreess  aanndd  
mmaaiinntteennaannccee  ccoossttss  bbeeggiinn  ttoo  oouuttwweeiigghh  tthhee  aannnnuuaall  ddeemmaanndd  iinnccrreeaasseess  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  ooppeerraattiinngg  aanndd  
mmaaiinnttaaiinniinngg  tthhee  ccoonnttrrooll  mmeeaassuurreess  tthhaatt  aarree  ffuullllyy  iinn  ppllaaccee..    BByy  22001144,,  pprroojjeecctteedd  eemmppllooyymmeenntt  iimmppaaccttss  hhaavvee  
lleevveelleedd  ooffff  aatt  aa  nneett  nnaattiioonnaall  lleevveell  ooff  aabboouutt  220000,,000000  ffeewweerr  jjoobbss..    TThhiiss  rreepprreesseennttss  lleessss  tthhaann  00..11  ppeerrcceenntt  ooff  
tthhee  nnaattiioonnaall  bbaasseelliinnee  eemmppllooyymmeenntt,,  bbuutt  tthhee  jjoobb  lloosssseess  aarree  eexxppeerriieenncceedd  iinn  ddiisspprrooppoorrttiioonnaattee  wwaayyss  bbyy  
ddiiffffeerreenntt  ggrroouuppss,,  sseeccttoorrss,,  aanndd  rreeggiioonnss  iinn  tthhee  eeccoonnoommyy..  
  
TThhee  eemmppllooyymmeenntt  iimmppaaccttss  dduuee  ttoo  tthhee  ccoosstt  ooff  ffuullll  aattttaaiinnmmeenntt  ccaann  bbee  bbrrookkeenn  ddoowwnn  ttoo  tthhee  vvaarriioouuss  iinndduussttrriiaall  
sseeccttoorrss  aanndd  rreeggiioonnss  tthhaatt  mmaakkee  uupp  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess  eeccoonnoommyy..    SSuucchh  ddiissttrriibbuuttiivvee  iimmppaaccttss  wwoouulldd  rreemmaaiinn  
((aalltthhoouugghh  ttoo  aa  ssoommeewwhhaatt  lleesssseerr  ddeeggrreeee))  eevveenn  iiff  tthhee  FFeeddeerraall  RReesseerrvvee  wweerree  110000  ppeerrcceenntt  eeffffeeccttiivvee  iinn  
bbaallaanncciinngg  aaggggrreeggaattee  eemmppllooyymmeenntt  iimmppaaccttss..    TTaabbllee  11--1122  lliissttss  tthheessee  iimmppaaccttss  bbyy  sseeccttoorr  ffoorr  22000022,,  22001100,,  aanndd  
22001144  ((wwhheenn  pprroojjeecctteedd  iimmppaaccttss  ssttaabbiilliizzee))..    IInn  aaddddiittiioonn,,  iitt  pprroovviiddeess  tthhee  rreeggiioonnaall  ddiissaaggggrreeggaattiioonn  ooff  sseeccttoorraall  
iimmppaaccttss  ffoorr  22001144,,  wwhhiicchh  sshhoowwss  tthhee  ppootteennttiiaall  ooff  220000,,000000  jjoobbss  lloosstt  nnaattiioonnaallllyy..    TThhee  sseeccttoorrss  aarree  oorrddeerreedd  bbyy  
tthhee  mmoosstt  aaddvveerrsseellyy  aaffffeecctteedd  ttoo  tthhee  mmoosstt  aaddvvaannttaaggeeoouussllyy  aaffffeecctteedd  ((oonn  aann  aaggggrreeggaattee  nnaattiioonnaall  bbaassiiss))..      
  
AAss  ccaann  bbee  sseeeenn  iinn  TTaabbllee  11--1122,,  tthhee  nneett  jjoobb  iimmppaacctt  iiss  ggrreeaatteerr  iinn  ssoommee  rreeggiioonnss  tthhaann  ootthheerrss..    TThhiiss  rreeggiioonnaall  
ddiissppaarriittyy  wwoouulldd  rreemmaaiinn  eevveenn  iiff  FFeeddeerraall  mmoonneettaarryy  mmeeaassuurreess  wweerree  aabbllee  ttoo  ccoommpplleetteellyy  mmiittiiggaattee  aaggggrreeggaattee  
nnaattiioonnaall  eemmppllooyymmeenntt  iimmppaaccttss..    FFuuttuurree  aannaallyyssiiss  eeffffoorrttss  sshhoouulldd  bbee  ttaarrggeetteedd  aatt  ffuurrtthheerr  rreeffiinniinngg  tthhee  rreellaattiivvee  
rreeggiioonnaall  ccoosstt  bbuurrddeennss,,  aanndd  iitt  iiss  ppoossssiibbllee  tthhaatt  tthhee  ddiissppaarriittiieess  bbeettwweeeenn  rreeggiioonnss  wwoouulldd  bbee  wwiiddeenneedd  tthhrroouugghh  
ssuucchh  mmoorree  rreeffiinneedd  rreeggiioonnaall  aannaallyysseess..  
  
MMaannyy  rreeaaddeerrss  mmaayy  bbee  iinntteerreesstteedd  iinn  wwhhaatt  tthheessee  eemmppllooyymmeenntt  iimmppaaccttss  mmaayy  mmeeaann  ffoorr  iinnddiivviidduuaall  ssttaatteess..    TThhee  
mmooddeell  uusseedd  ffoorr  tthhiiss  aannaallyyssiiss  ddooeess  nnoott  pprroovviiddee  ssttaattee--lleevveell  ddeettaaiill..    SSuucchh  mmooddeelliinngg  ddeettaaiill  wwaass  iinnffeeaassiibbllee  
wwiitthhiinn  tthhee  vvaarriioouuss  rreessoouurrccee  ccoonnssttrraaiinnttss  ooff  tthhiiss  aannaallyyssiiss..    IInn  aaddddiittiioonn,,  aa  ssttaattee--lleevveell  aannaallyyssiiss  wwoouulldd  hhaavvee  
bbeeeenn  iinnaaddvviissaabbllee,,  eevveenn  iiff  iitt  wweerree  ffeeaassiibbllee,,  ggiivveenn  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonnaall  ccoonnssttrraaiinnttss  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  tthhee  ffuullll  
aattttaaiinnmmeenntt  ccoosstt  eessttiimmaatteess..    HHoowweevveerr,,  AAppppeennddiixx  22  pprroovviiddeess  ssoommee  rroouugghh  eessttiimmaatteess  ooff  ssttaattee--lleevveell  
eemmppllooyymmeenntt  iimmppaaccttss  tthhaatt  aarree  ccoonnssiisstteenntt  wwiitthh  tthhee  mmooddeell  rreessuullttss  ffoorr  tthhee  $$9900  bbiilllliioonn  ppeerr  yyeeaarr  ccoonnttrrooll  ccoosstt  
sscceennaarriioo  iinn  22001144..    RReeaaddeerrss  aarree  ccaauuttiioonneedd  tthhaatt  tthhee  mmaatteerriiaall  iinn  AAppppeennddiixx  22  iiss  ssppeeccuullaattiivvee,,  aanndd  iiss  nnoott  aann  
oouuttppuutt  ooff  tthhee  RREEMMII  mmooddeell..      
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TTaabbllee  11--1122..    CChhaannggeess  iinn  AAvvaaiillaabbllee  JJoobbss  bbyy  SSeeccttoorr  aanndd  RReeggiioonn  ffoorr  $$9900  bbiilllliioonn  SScceennaarriioo  

SSEECCTTOORR  NNAAMMEE  TToottaall  AAccrroossss  AAllll  RReeggiioonnss  RREEGGIIOONNSS  
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EEaattiinngg//DDrriinnkkiinngg((5588))  --88,,553322  --8822,,668800 --8877,,555500 --1155,,553311 --1177,,669944 --1199,,440033 --1100,,885511  --44,,220033  --22,,773322 --1133,,441100 --33,,772255

NNoonn--PPrrooffiitt((8833,,8844,,8866))  --77,,005577  --6633,,226611 --7700,,449977 --1199,,444455 --1100,,777766 --1177,,550077 --77,,223366  --33,,553311  --11,,885500 --66,,771144 --33,,443366

EEdduuccaattiioonn((8822))  --55,,222244  --4488,,887755 --5522,,225555 --1199,,883399 --55,,996666 --1111,,449999 --44,,229933  --11,,997744  --11,,224466 --55,,557744 --11,,886644

AAmmuussee&&RReeccrreeaattiioonn((7799))  --33,,228866  --2299,,990044 --3322,,000077 --88,,554477 --44,,663322 --55,,993366 --22,,660044  --11,,552288  --11,,662266 --55,,882222 --11,,331133

PPrriivv..  HHoouusseehhoolldd((8888))  --55,,553300  --3311,,004455 --2299,,008833 --66,,885577 --55,,004400 --44,,339977 --44,,448866  --11,,008866  --772211 --55,,447744 --11,,002222

CCoonnssttrruuccttiioonn((1155--1177))  4411,,447722  --3333,,880044 --2266,,225511 --44,,112255 --44,,229966 --77,,005500 --22,,115544  --11,,449911  --11,,114411 --44,,558800 --11,,441166

PPeerr  SSeerrvv//RReepp((7722,,7766))  --775544  --1188,,442233 --1199,,883344 --33,,556644 --33,,331144 --55,,000088 --11,,886655  --887744  --556655 --33,,886688 --777777

AAuuttoo  RReepp//SSeerrvv((7755))  --11,,447766  --1122,,112211 --1122,,333366 --22,,000044 --22,,225555 --33,,008844 --11,,550099  --669955  --550033 --11,,665566 --662299

CCrreeddiitt&&FFiinn((6611,,6622,,6677))  --11,,440077  --99,,222200 --99,,883366 --22,,666655 --11,,110066 --22,,110033 --11,,006622  --771122  --449900 --11,,008833 --661155

FFoooodd((2200))  --11,,668844  --99,,225577 --88,,994488 --11,,331177 --11,,665566 --11,,993300 --11,,224499  --995511  --117744 --660022 --11,,006699

MMoottoorr  VVeehh((337711))  --778888  --77,,223377 --77,,770000 --229988 --11,,003366 --55,,664477 115555  --228833  --114477 --337766 --6699

BBaannkkiinngg((6600))  --557788  --77,,116666 --77,,666644 --11,,663366 --11,,331133 --22,,114433 --773399  --442288  --229955 --774444 --336644

CCoommmmuunniiccaattiioonn((4488))  --11,,881100  --99,,007766 --77,,224422 --11,,668822 --11,,333311 --11,,559977 --994488  --440044  --225566 --774488 --227755

FFuurrnniittuurree((2255))  --665555  --55,,441144 --66,,226666 --886699 --22,,224444 --11,,779955 --222288  --117744  --112288 --666644 --116633

AAppppaarreell((2233))  --998888  --55,,994466 --55,,881111 --11,,225599 --11,,992277 --778888 --551177  --7733  --8844 --998855 --117788

IInnssuurraannccee((6633,,6644))  --11,,330000  --55,,002211 --44,,992266 --550011 --885555 --11,,770066 --552266  --665566  --9999 --333366 --224488

MMoottiioonn  PPiiccttuurreess((7788))  --668855  --33,,992211 --44,,005599 --555599 --338899 --776622 --339933  --113388  --112255 --11,,553311 --116644

HHootteellss((7700))  --220033  --33,,224422 --33,,998888 3355 --886611 --11,,117711 118844  --6688  --22,,337755 447799 --221111

RReesstt  TTrraannss  EEqquuii((RR3377))  9911  --11,,442211 --22,,883377 --660044 --885500 --228855 --330000  1166  112200 334444 --11,,227788

AAggrrii//FF//FF  SSeerrvv((0077--0099))  7733  --22,,224499 --22,,668866 --662200 --339900 --555500 --118899  --55  --113300 --339933 --441100

TTeexxttiilleess((2222))  --115599  --22,,331111 --22,,449955 --446600 --11,,776611 --8888 --5522  --1111  --1144 --8877 --2233

LLooccaall//IInntteerruurrbbaann((4411))  --331188  --22,,335544 --22,,448877 --999977 --225555 --555566 --114444  --9977  --8800 --225599 --9999

MMiisscc..  MMaannuuff..((3399))  --117799  --22,,006699 --22,,227777 --336699 --335500 --778855 --7700  --112233  --8899 --331177 --117755

LLuummbbeerr((2244))  11,,119988  --11,,882299 --11,,668811 --338844 --225511 --669911 1155  --110044  --9977 --8844 --8833

PPaappeerr((2266))  334433  --11,,222211 --11,,663377 --997788 885566 --11,,443355 228866  --115599  --5533 --222299 7777

PPeettrroo  PPrroodd((2299))  --110077  --11,,001100 --884433 --117788 --7755 --223388 --224455  --2277  --55 --6611 --1144

MMiinniinngg((1100,,1122--1144))  11,,115511  --660066 --336600 --11 9911 --118800 --441144  1166  3388 7722 1188

LLeeaatthheerr((3311))  --6655  --223366 --220033 --3377 --2233 --3300 --6611  --77  --33 --3377 --55

TToobbaaccccoo  MMaannuuff((2211))  --3333  --9944 --8800 --1133 --6611 --55 00  00  00 00 00

RRaaiillrrooaadd((4400))  446644  775500 667711 114422 111133 116666 9966  8800  1133 3355 2266

AAiirr  TTrraannsspp((4455))  550066  997733 774477 221144 114400 --1122 114400  99  2288 221177 1100

PPrriinnttiinngg((2277))  11,,004444  22,,008811 11,,881111 881144 229977 7766 224499  1188  4444 229911 2211

OOtthheerr  TTrrsspp((4444,,4466,,4477))  445500  11,,998811 11,,999988 553399 334466 119977 224422  4499  4488 446677 110088

RRuubbbbeerr((3300))  22,,771144  44,,664466 33,,552277 559966 11,,885588 --220000 881155  111199  4444 331111 --1166

TTrruucckkiinngg((4422))  33,,333333  55,,111111 44,,221100 996633 11,,005588 440066 992233  119988  3377 448844 114411

PPrriimmaarryy  MMeettaallss((3333))  22,,007722  66,,009988 44,,669911 11,,112266 775500 11,,444477 553344  112211  116666 225533 229955

MMiisscc  PPrrooff((8811,,8877,,8899))  5522,,774499  44,,662299 44,,773344 33,,334411 997799 --778844 11,,336699  9922  112233 --449944 110066

CChheemmiiccaallss((2288))  33,,113366  77,,229900 55,,227766 --339911 22,,999999 993322 22,,993388  118888  --8888 --11,,337722 6699

MMiisscc..  BBuussii..  SSeerrvv((7733))  1122,,226666  1155,,556622 88,,888833 55,,885588 11,,441100 --33,,559933 22,,009922  --8811  119944 33,,005500 --4488

PPuubblliicc  UUttiilliittiieess((4499))  66,,776699  1100,,446677 1100,,662211 22,,776644 11,,554444 22,,008888 22,,226622  558811  225577 887711 225533

IInnssttrruummeennttss((3388))  33,,004455  1166,,001166 1144,,000055 66,,444433 888800 22,,444499 11,,002277  557722  550011 11,,886688 226655

FFaabbrriiccaatteedd  MMeettaallss((3344))  66,,556666  2244,,008833 2211,,004488 44,,557722 33,,007711 88,,001133 22,,996622  221144  225555 11,,775577 220055

WWhhoolleessaallee((5500,,5511))  1199,,115555  3300,,003355 2222,,446688 66,,992211 44,,882255 44,,008800 22,,666666  11,,224444  331177 11,,441100 11,,000066

SSttoonnee,,CCllaayy,,EEttcc..((3322))  44,,661122  2266,,665599 2255,,226644 55,,559944 55,,118888 66,,445533 33,,331133  11,,004400  669966 22,,220099 777711
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RReeaall  EEssttaattee((6655))  333366  3377,,889944 4411,,334477 99,,889922 88,,880066 88,,004422 55,,223344  11,,776699  11,,554422 44,,221188 11,,884433

MMaacchh..  &&  CCoommppuutteerrss((3355  1177,,555522  5500,,777788 4455,,444411 99,,779999 88,,331100 1122,,997700 22,,222299  22,,229922  773311 77,,773344 11,,337766

MMeeddiiccaall((8800))  44,,110033  5599,,772222 5588,,550088 1177,,993377 88,,223388 1122,,665577 66,,002211  22,,009999  11,,557711 77,,992200 22,,006633

EElleecctt..  EEqquuiippmmeenntt((3366))  1166,,556677  7711,,442255 6644,,770044 1155,,663366 1122,,337755 1111,,880055 1100,,775500  11,,883355  11,,881133 99,,669955 779955

GGoovv''tt  &&  FFaarrmm  77,,551166  4488,,776655 4477,,554477 1144,,772277 66,,990088 99,,226666 77,,337711  11,,225500  770033 66,,445555 881111

TToottaall  115522,,667766  --114477,,555566 --220000,,002299 --2288,,770066 --3300,,330033 --6633,,332299 --66,,771144  --1144,,112255  --1111,,110022 --2288,,662299 --1177,,772255

  
  
TTaabbllee  11--1133  pprreesseennttss  tthhee  ppootteennttiiaall  eemmppllooyymmeenntt  iimmppaaccttss  iinn  tthhee  yyeeaarrss  22000022,,  22001100  aanndd  22001144  bbaasseedd  oonn  
eessttaabblliisshhmmeenntt  ssiizzee..    TThhee  cchhaannggee  iinn  ttoottaall  eemmppllooyymmeenntt  aaccrroossss  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess  ffoorr  ssmmaallll  eessttaabblliisshhmmeennttss  
((lleessss  tthhaann  110000  eemmppllooyyeeeess))  aanndd  llaarrggee  oonneess  iiss  ggiivveenn..  
  

TTaabbllee  11--1133..    EEmmppllooyymmeenntt  CChhaannggeess  bbyy  EEssttaabblliisshhmmeenntt  SSiizzee  CCaatteeggoorryy  ffoorr  $$9900  bbiilllliioonn  SScceennaarriioo    
((SSmmaallll  EEssttaabblliisshhmmeennttss  aarree  <<110000  EEmmppllooyyeeeess))  
EEssttaabblliisshhmmeenntt  SSiizzee  EEmmppllooyymmeenntt  IImmppaaccttss  bbyy  EEssttaabblliisshhmmeenntt  SSiizzee  ((jjoobbss//yyeeaarr))  
  22000022  22001100  22001144  
SSmmaallll  EEssttaabblliisshhmmeenntt  111144,,000000  --116666,,000000  --221100,,000000  
LLaarrggee  EEssttaabblliisshhmmeenntt  3311,,000000  --3300,,000000  --3388,,000000  
GGoovv’’tt  &&  FFaarrmm  77,,550000  4499,,000000  4488,,000000  

  
  
TTaabbllee  11--1144  pprreesseennttss  tthhee  ppootteennttiiaall  eemmppllooyymmeenntt  iimmppaaccttss  ffoorr  aa  nnuummbbeerr  ooff  bbrrooaadd  ooccccuuppaattiioonnaall  ccaatteeggoorriieess  iinn  
tthhee  yyeeaarrss  22000022,,  22001100  aanndd  22001144..    TThhee  cchhaannggeess  iinn  ttoottaall  eemmppllooyymmeenntt  aaccrroossss  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess  ffoorr  tthheessee  
ooccccuuppaattiioonnaall  ttyyppeess  rreefflleecctt  iinnccrreeaasseess  iinn  eemmppllooyymmeenntt  ffoorr  aallll  jjoobb  ccaatteeggoorriieess  dduuee  ttoo  tthhee  iinnccrreeaasseedd  ddeemmaanndd  ffoorr  
ccoonnssttrruuccttiioonn  aanndd  mmaaiinntteennaannccee  aaccttiivviittiieess  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  PPMM  aanndd  oozzoonnee  ccoonnttrrooll  mmeeaassuurreess..    EEmmppllooyymmeenntt  
iimmppaaccttss  iinn  tthhee  yyeeaarr  22001100  iilllluussttrraattee  tthhee  eeffffeeccttss  ffoolllloowwiinngg  ccoommpplleettiioonn  ooff  ccaappiittaall  pprroojjeeccttss  aaiimmeedd  aatt  aacchhiieevviinngg  
tthhee  pprrooppoosseedd  ssttaannddaarrddss,,  aass  ppaayymmeennttss  oonn  tthhee  ccaappiittaall  eexxppeennddiittuurreess  aanndd  OO&&MM  ccoossttss  bbeeggiinn  ttoo  oouuttwweeiigghh  tthhee  
bbeenneeffiicciiaall  eeccoonnoommiicc  iimmppaaccttss  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  ccoonnttrrooll  mmeeaassuurreess..    TThhee  nneett  jjoobb  lloosssseess  ssttaabbiilliizzee  aatt  aabboouutt  --
220000,,000000  bbyy  22001144..    CCrroossss--ooccccuuppaattiioonnaall  iimmppaaccttss  ooff  tthhiiss  qquuaalliittaattiivvee  nnaattuurree  wwoouulldd  ppeerrssiisstt  eevveenn  iiff  tthhee  FFeeddeerraall  
RReesseerrvvee  wweerree  110000  ppeerrcceenntt  eeffffeeccttiivvee  iinn  mmaannaaggiinngg  aaggggrreeggaattee  eemmppllooyymmeenntt  eeffffeeccttss..  
  

TTaabbllee  11--1144..    CChhaannggeess  iinn  AAvvaaiillaabbllee  JJoobbss  bbyy  OOccccuuppaattiioonnaall  TTyyppee  ffoorr  $$9900  bbiilllliioonn  SScceennaarriioo  
OOccccuuppaattiioonnaall  TTyyppee  EEmmppllooyymmeenntt  IImmppaaccttss  bbyy  OOccccuuppaattiioonnaall  TTyyppee  ((jjoobbss//yyrr))  
  22000022  22001100  22001144  
BBlluuee  ccoollllaarr  5522,,000000  --6644,,000000  --9900,,000000  
CClleerriiccaall//ssaalleess  3388,,000000  --110011,,000000  --111144,,000000  
AAllll  ccoonnssttrruuccttiioonn  rreellaatteedd  2277,,000000  11,,440000  22,,550000  
PPrrooffeessssiioonnaall//mmaannaaggeemmeenntt  3366,,000000  1155,,000000  22,,330000  
TToottaall  115533,,000000  --114488,,000000  --220000,,000000  

  
  
TThhee  eeccoonnoommiicc  aannaallyyssiiss  aallssoo  sshhoowweedd  tthhee  rreellaattiivvee  eemmppllooyymmeenntt  eeffffeeccttss  ffoorr  jjoobbss  iinn  ffiivvee  iinnccoommee  rraannggeess..    
AAccrroossss  aallll  rreeggiioonnss  tthhee  ggeenneerraall  ttrreenndd  wwaass  tthhaatt  jjoobbss  wweerree  lloosstt  ffrroomm  tthhee  lloowweerr  ttwwoo  iinnccoommee  qquuiinnttiilleess  wwhhiillee  tthhee  
hhiigghheerr  iinnccoommee  qquuiinnttiillee  rraannggeess  eeiitthheerr  mmaaiinnttaaiinneedd  oorr  ggaaiinneedd  jjoobbss..  
  
  
  
  

DD..  PPeerrssoonnaall  DDiissppoossaabbllee  IInnccoommee  IImmppaaccttss  BBaasseedd  oonn  HHiigghh  EEnndd  ooff  CCoommbbiinneedd  CCoosstt  RRaannggee  
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AAnn  eeccoonnoommiicc  iimmppaacctt  aannaallyyssiiss  wwaass  aallssoo  ccoonndduucctteedd  ffoorr  tthhee  hhiigghh  eessttiimmaattee  iinn  oouurr  ccoommbbiinneedd  ccoonnttrrooll  ccoosstt  
rraannggee  (($$115500  bbiilllliioonn  ppeerr  yyeeaarr))..    TThhiiss  sseeccttiioonn  ffooccuusseess  oonn  rreessuullttss  bbaasseedd  oonn  tthhiiss  $$115500  bbiilllliioonn  ppeerr  yyeeaarr  ccoonnttrrooll  
ccoosstt  eessttiimmaattee,,  wwhhiicchh  iiss  iinnccoorrppoorraatteedd  iinnttoo  tthhee  eeccoonnoommyy  aass  iiff  iitt  rreepprreesseennttss  $$66..33  bbiilllliioonn  ffoorr  tthhee  PPMM22..55  ppaarrttiiaall  
aattttaaiinnmmeenntt  aaccttiioonnss,,  $$6600  bbiilllliioonn  ffoorr  VVOOCC  aanndd  NNOOxx  ccoonnttrroollss  ttoo  mmaannaaggee  oozzoonnee,,  aanndd  $$8833..77  bbiilllliioonn  ffoorr  
aaddddiittiioonnaall  PPMM  ccoonnttrroollss..    TTaabbllee  11--1155  ddeessccrriibbeess  tthhee  eessttiimmaatteedd  iimmppaaccttss  oonn  ppeerrssoonnaall  ddiissppoossaabbllee  iinnccoommee  bbyy  
yyeeaarr..    AAss  ccaann  bbee  sseeeenn,,  tthhee  tteemmppoorraall  ppaatttteerrnn  ooff  iimmppaaccttss  iiss  ssiimmiillaarr  ttoo  tthhaatt  ffoorr  tthhee  llooww  ccoosstt  sscceennaarriioo,,  bbuutt  tthhee  
mmaaggnniittuuddee  ooff  iimmppaaccttss  iiss  iinnccrreeaasseedd  rroouugghhllyy  iinn  pprrooppoorrttiioonn  ttoo  tthhee  iinnccrreeaassee  iinn  tthhee  oovveerraallll  aannnnuuaalliizzeedd  ccoonnttrrooll  
ccoosstt..    LLoossss  iinn  rreeaall  ddiissppoossaabbllee  iinnccoommee  ssttaabbiilliizzeess  aatt  aa  lleevveell  oovveerr  $$445500  ppeerr  ccaappiittaa..      
  

TTaabbllee  11--1155..    RReeaall  DDiissppoossaabbllee  IInnccoommee  IImmppaacctt  PPeerr  CCaappiittaa  ffoorr  $$115500  bbiilllliioonn  SScceennaarriioo  
((11999922  rreeaall  ddoollllaarrss))  

  MMooddeelleedd  YYeeaarr  
  22000055  22001100  22001155  22002200  22002255  
RReeaall  DDiissppoossaabbllee  IInnccoommee  PPeerr  CCaappiittaa  --$$334477  --$$443311  --$$444433  --$$445555  --$$446655  

  
  
TThhee  rreellaattiivvee  rreeggiioonnaall  ppaatttteerrnn  iinn  rreeaall  ddiissppoossaabbllee  iinnccoommee  ppeerr  ccaappiittaa  iiss  qquuiittee  ssiimmiillaarr  ttoo  tthhee  ccoorrrreessppoonnddiinngg  
rreessuullttss  ffoorr  tthhee  $$9900  bbiilllliioonn  sscceennaarriioo  sshhoowwnn  iinn  TTaabbllee  11--1111  aabboovvee..    TThhoouugghh  tthhee  mmaaggnniittuuddee  ooff  tthhee  cchhaannggee  iinn  
rreeaall  ddiissppoossaabbllee  iinnccoommee  iiss  ccoorrrreessppoonnddiinnggllyy  ggrreeaatteerr  ffoorr  eeaacchh  rreeggiioonn  iinn  tthhee  $$115500  bbiilllliioonn  sscceennaarriioo,,  tthhee  lleevveell  
ooff  iimmppaacctt  ffoorr  aa  ggiivveenn  rreeggiioonn  rreellaattiivvee  ttoo  tthhee  ootthheerr  rreeggiioonnss  aaccrroossss  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess  iiss  ccoonnssiisstteenntt  bbeettwweeeenn  
tthhee  ttwwoo  sscceennaarriiooss..  
  

EE..  EEmmppllooyymmeenntt  IImmppaaccttss  BBaasseedd  oonn  HHiigghh  EEnndd  ooff  CCoommbbiinneedd  CCoosstt  RRaannggee  
  
AAss  wwiitthh  tthhee  eevvaalluuaattiioonn  ooff  eemmppllooyymmeenntt  iimmppaaccttss  bbaasseedd  oonn  tthhee  llooww  eenndd  ooff  tthhee  ccoonnttrrooll  ccoosstt  rraannggee,,  tthhee  
eessttiimmaatteess  rreellaattiinngg  ttoo  eemmppllooyymmeenntt  iinn  tthhee  $$115500  bbiilllliioonn  ppeerr  yyeeaarr  ccoonnttrrooll  ccoosstt  sscceennaarriioo  aarree  pprreesseenntteedd  ffoorr  tthhee  
yyeeaarrss  22000022,,  22001100  aanndd  22001144..    WWiitthh  aabboouutt  9900  ppeerrcceenntt  eeffffeeccttiivveenneessss  oonn  tthhee  ppaarrtt  ooff  nnaattiioonnaall  mmoonneettaarryy  ppoolliiccyy  
iinn  ssttaabbiilliizziinngg  nnaattiioonnaall  eemmppllooyymmeenntt  iimmppaaccttss,,  tthhiiss  hhiigghh  ccoosstt  sscceennaarriioo  pprroojjeeccttss  ppootteennttiiaall  jjoobb  lloosssseess  bbyy  22001144  
ooff  aabboouutt  440000,,000000..    TTaabbllee  11--1166  ddiissppllaayyss  tthhee  ppootteennttiiaall  eemmppllooyymmeenntt  iimmppaaccttss  bbaasseedd  oonn  eessttaabblliisshhmmeenntt  ssiizzee  
uunnddeerr  tthhee  $$115500  bbiilllliioonn  ccoonnttrrooll  ccoosstt  sscceennaarriioo  ffoorr  tthhee  yyeeaarrss  22000022,,  22001100  aanndd  22001144..    
  

TTaabbllee  11--1166..    EEmmppllooyymmeenntt  CChhaannggeess  bbyy  EEssttaabblliisshhmmeennttss  SSiizzee  CCaatteeggoorryy  ffoorr  $$115500  bbiilllliioonn  SScceennaarriioo  ((SSmmaallll  EEssttaabblliisshhmmeennttss  aarree  
<<110000  EEmmppllooyyeeeess))  
EEssttaabblliisshhmmeenntt  SSiizzee  EEmmppllooyymmeenntt  IImmppaaccttss  bbyy  EEssttaabblliisshhmmeenntt  SSiizzee  ((jjoobb//yyrr))  
  22000022  22001100  22001144  
SSmmaallll  EEssttaabblliisshhmmeennttss  119933,,000000  --330066,,000000  --338899,,000000  
LLaarrggee  EEssttaabblliisshhmmeennttss  5522,,000000  --5566,,000000  --7733,,000000  
GGoovv’’tt  &&  FFaarrmm  1133,,000000  8844,,000000  8822,,000000  

  
  
TTaabbllee  11--1177  sshhoowwss  tthhee  ppootteennttiiaall  eemmppllooyymmeenntt  iimmppaaccttss  ffoorr  ffoouurr  bbrrooaadd  jjoobb  ccaatteeggoorriieess  ffoorr  tthhee  ssaammee  yyeeaarrss  
22000022,,  22001100  aanndd  22001144..    NNoottee  tthhaatt  tthhee  cchhaannggee  iinn  22001100  aanndd  22001144  iinn  ttoottaall  eemmppllooyymmeenntt  aammoonngg  tthhee  bblluuee  ccoollllaarr  
aanndd  cclleerriiccaall//ssaalleess  ooccccuuppaattiioonnaall  ccaatteeggoorriieess  iiss  aa  nneett  jjoobb  lloossss,,  wwhhiillee  tthhee  ccoonnssttrruuccttiioonn--rreellaatteedd  aanndd  
pprrooffeessssiioonnaall//mmaannaaggeemmeenntt  ooccccuuppaattiioonnaall  ccaatteeggoorriieess  ssttiillll  eexxppeerriieennccee  ssoommee  jjoobb  ggaaiinnss  dduuee  ttoo  tthhee  ddeemmaanndd  ffoorr  
OO&&MM  aaccttiivviittiieess  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  PPMM  aanndd  oozzoonnee  ccoonnttrrooll  mmeeaassuurreess..      
  
  

TTaabbllee  11--1177..    CChhaannggeess  iinn  AAvvaaiillaabbllee  JJoobbss  bbyy  OOccccuuppaattiioonnaall  TTyyppee  ffoorr  $$115500  bbiilllliioonn  SScceennaarriioo  
OOccccuuppaattiioonnaall  TTyyppee  EEmmppllooyymmeenntt  IImmppaaccttss  bbyy  OOccccuuppaattiioonnaall  TTyyppee  ((jjoobbss//yyrr))  
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  22000022  22001100  22001144  
BBlluuee  ccoollllaarr  8899,,000000  --112233,,000000  --117744,,000000  
CClleerriiccaall//ssaalleess  6644,,000000  --117799,,000000  --220055,,000000  
AAllll  ccoonnssttrruuccttiioonn  rreellaatteedd  4444,,000000  338800  11,,000000  
PPrrooffeessssiioonnaall//MMaannaaggeemmeenntt  6611,,0000  2233,,000000  --22,,440000  
TToottaall  225588,,000000  --227788,,000000  --338811,,000000  

  
  
IInn  ccoonncclluussiioonn,,  tthhee  qquuaalliittaattiivvee  nnaattuurree  ooff  bbootthh  tthhee  $$9900  bbiilllliioonn  ppeerr  yyeeaarr  aanndd  $$115500  bbiilllliioonn  ppeerr  yyeeaarr  ccoonnttrrooll  
pprrooggrraammss  iiss  qquuiittee  ssiimmiillaarr,,  wwiitthh  tthhee  kkeeyy  ddiiffffeerreenncceess  bbeeiinngg  iinn  tthhee  qquuaannttiittaattiivvee  mmaaggnniittuuddee  ooff  eeaacchh  eeffffeecctt..    
AAlltthhoouugghh  tthheerree  iiss  aa  ppootteennttiiaall  ffoorr  nneett  eemmppllooyymmeenntt  iimmppaaccttss  aatt  tthhee  nnaattiioonnaall  ssccaallee  tthhaatt  aarree  ssmmaallll  iinn  ppeerrcceennttaaggee  
tteerrmmss,,  tthhee  mmoosstt  rreelleevvaanntt  aanndd  eenndduurriinngg  iimmppaaccttss  aarree  tthhoossee  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  lloosssseess  iinn  rreeaall  ddiissppoossaabbllee  iinnccoommee  
ppeerr  ccaappiittaa..    RReeaall  ddiissppoossaabbllee  iinnccoommee  ddeecclliinneess  sstteeaaddiillyy  ffrroomm  tthhee  yyeeaarr  tthhaatt  iimmpplleemmeennttaattiioonn  iiss  iinniittiiaatteedd,,  
rreeggaarrddlleessss  ooff  aannyy  ooffff--sseettttiinngg  eeccoonnoommiicc  aaccttiivviittyy  dduuee  ttoo  ccoonnttrrooll  mmeeaassuurreess..    TThhee  lloosssseess  iinn  rreeaall  ddiissppoossaabbllee  
iinnccoommee  aarree  lliikkeellyy  ttoo  bbee  eexxppeerriieenncceedd  iinn  aallll  rreeggiioonnss,,  aanndd  ttoo  ffaallll  mmoosstt  hheeaavviillyy  oonn  lleessss  sskkiilllleedd  llaabboorr  ccllaasssseess  
aanndd  ssmmaalllleerr  ttyyppeess  ooff  bbuussiinneesssseess..    UUllttiimmaatteellyy,,  tthhee  eeccoonnoommiicc  bbuurrddeenn  ooff  tthhee  ccoonnttrrooll  ccoossttss  aappppeeaarrss  ttoo  ffaallll  
ddiisspprrooppoorrttiioonnaatteellyy  oonn  tthhee  rreettaaiill  aanndd  sseerrvviiccee  sseeccttoorrss,,  wwhhiicchh  aarree  tthhee  lleeaasstt  ccoommmmoonnllyy  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  tthhee  
eemmiissssiioonnss  tthhaatt  aarree  tthhee  ttaarrggeett  ooff  tthhee  ccoonnttrrooll  pprrooggrraammss..      
  
TThhee  ccoosstt  eessttiimmaatteess  aanndd  aassssoocciiaatteedd  pprroojjeeccttiioonnss  ooff  eeccoonnoommiicc  iimmppaaccttss  ddeessccrriibbeedd  iinn  tthhiiss  rreeppoorrtt  aarree  tthhee  rreessuulltt  
ooff  aa  bbrriieeff  iinniittiiaall  aannaallyyssiiss  ccoonndduucctteedd  wwiitthh  mmiinniimmaall  iinnffoorrmmaattiioonn  rreeggaarrddiinngg  tthhee  ssppeecciiffiicc  nnaattuurree  ooff  tthhee  
rreeqquuiissiittee  uunnddeerrllyyiinngg  ccoonnttrrooll  aaccttiioonnss,,  aanndd  mmiinniimmaall  iinnffoorrmmaattiioonn  rreeggaarrddiinngg  tthhee  ssppeecciiffiicc  rreeggiioonnss  ttoo  wwhhiicchh  
tthheeyy  sshhoouulldd  bbee  aattttrriibbuutteedd..    TThhee  ssiimmuullaattiioonn  ooff  hhooww  tthhee  ccoossttss  wwoouulldd  ffiilltteerr  iinnttoo  tthhee  eeccoonnoommyy  wwaass  ppeerrffoorrmmeedd  
uussiinngg  rreeaassoonnaabbllee  aassssuummppttiioonnss  bbaasseedd  oonn  tthhee  bbeesstt  aavvaaiillaabbllee  ddaattaa..    AA  nnuummbbeerr  ooff  sseennssiittiivviittyy  aannaallyysseess  wweerree  
ppeerrffoorrmmeedd  oonn  tthhee  wwaayyss  tthhaatt  tthheessee  ccoossttss  mmaayy  ffiilltteerr  bbaacckk  iinnttoo  tthhee  eeccoonnoommyy  aass  iinnccrreeaasseedd  ddeemmaanndd,,  aanndd  oonnllyy  
mmiinnoorr  cchhaannggeess  iinn  tthhee  iimmppaaccttss  wweerree  oobbsseerrvveedd..    HHoowweevveerr,,  ffuurrtthheerr  aannaallyyssiiss  iiss  wwaarrrraanntteedd,,  ppaarrttiiccuullaarrllyy  wwiitthh  
rreeggaarrdd  ttoo  aalltteerrnnaattiivvee  wwaayyss  ooff  aattttrriibbuuttiinngg  tthhee  ccoonnttrrooll  ccoossttss  ttoo  eeccoonnoommiicc  aaccttoorrss,,  sseeccttoorrss,,  aanndd  rreeggiioonnss..    AA  
ssuubbssttaannttiiaall  iimmpprroovveemmeenntt  iinn  tthheessee  aassssuummppttiioonnss  ccoouulldd  bbee  aacchhiieevveedd  iiff  EEPPAA  wweerree  ttoo  rreelleeaassee  mmoorree  ccoommpplleettee  
aanndd  ddiissaaggggrreeggaatteedd  iinnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  tthhee  rreessuullttss  ooff  tthhee  aaiirr  qquuaalliittyy  aanndd  ccoonnttrrooll  ccoosstt  mmooddeelliinngg  rreessuullttss  tthhaatt  iitt  
oonnllyy  ssuummmmaarriizzeess  iinn  iittss  PPMM  aanndd  oozzoonnee  RRIIAAss..    AAllssoo,,  tthhee  ppootteennttiiaall  ffoorr  rreeqquuiissiittee  lliiffeessttyyllee  aanndd  iinnffrraassttrruuccttuurree  
cchhaannggeess  sshhoouulldd  bbee  ccoonnssiiddeerreedd,,  aanndd  iinncclluuddeedd  iinn  sseennssiittiivviittyy  ccaasseess,,  aass  wweellll  aass  tthhee  ppootteennttiiaall  ffoorr  cchhaannggeess  iinn  tthhee  
rreellaattiivvee  aammeenniittyy  vvaalluueess  ooff  ssoommee  llooccaattiioonnss  tthhaatt  mmaayy  hhaavvee  tthhee  wwoorrsstt  ccuurrrreenntt  aaiirr  qquuaalliittyy  lleevveellss..  
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PP aa rr tt   22   

AAsssseessssiinngg  tthhee  BBeenneeffiittss  ooff  tthhee  
PPrrooppoosseedd    OOzzoonnee  aanndd  PPaarrttiiccuullaattee  
SSttaannddaarrddss  

II..  SSuummmmaarryy    
  
TThhee  oozzoonnee  aanndd  PPMM  RReegguullaattoorryy  IImmppaacctt  AAnnaallyysseess  ((RRIIAAss))  pprroovviiddee  mmoonneettiizzeedd  eessttiimmaatteess  ooff  tthhee  nnaattiioonnaall  
bbeenneeffiittss  ooff  tthhee  pprrooppoosseedd  oozzoonnee  aanndd  PPMM22..55  ssttaannddaarrddss,,  rreessppeeccttiivveellyy..    AAlltthhoouugghh  tthheerree  iiss  eennoorrmmoouuss  
uunncceerrttaaiinnttyy  rreeggaarrddiinngg  tthhee  qquuaannttiiffiiccaattiioonn  ooff  hheeaalltthh  eeffffeeccttss  ffrroomm  bbootthh  oozzoonnee  aanndd  PPMM22..55,,  EEPPAA  eessttiimmaatteess  aanndd  
ccoommmmuunniiccaatteess  aabboouutt  tthheessee  bbeenneeffiittss  pprriimmaarriillyy  iinn  ppooiinntt  eessttiimmaattee  ffoorrmm,,  wwiitthh  mmiinniimmaall  rreeffeerreennccee  eevveenn  iinn  tthhee  
tteexxtt  ttoo  tthhee  nnaattuurree  oorr  iimmpplliiccaattiioonnss  ooff  tthhee  uunncceerrttaaiinnttiieess..    TThhiiss  ppooiinntt  eessttiimmaattee  rreepprreesseennttaattiioonn  ccoonnvveeyyss  aann  
uunnwwaarrrraanntteedd  iimmpprreessssiioonn  ooff  pprreecciissiioonn  iinn  tthhee  nnuummeerriiccaall  eessttiimmaattee..  TThhee  RRIIAAss  ssuuggggeesstt  tthhaatt  EEPPAA’’ss  eessttiimmaatteess  
aarree  nnoott  ccoonnsseerrvvaattiivvee,,  aanndd  tthhaatt  tthhee  ddiirreeccttiioonn  ooff  eerrrroorr  iiss  uunnkknnoowwnn..      
  
TThhiiss  sseeccttiioonn  eexxpplloorreess  uunncceerrttaaiinnttiieess  iinn  bbootthh  tthhee  oozzoonnee  aanndd  PPMM  bbeenneeffiitt  eessttiimmaatteess,,  aanndd  rree--eessttiimmaatteess  tthhee  
nnaattiioonnaall  bbeenneeffiittss  uunnddeerr  aa  rraannggee  ooff  aalltteerrnnaattiivvee  sscceennaarriiooss  tthhaatt  aarree  eeaacchh  aatt  lleeaasstt  aass  ppllaauussiibbllee  aass  tthhee  ssppeecciiffiicc  
ppooiinntt  eessttiimmaatteess  rreelleeaasseedd  bbyy  EEPPAA..    TThhee  aaddddiittiioonnaall  aannaallyysseess  ssuummmmaarriizzeedd  iinn  tthhiiss  sseeccttiioonn  ddeemmoonnssttrraattee  tthhaatt  
rraannggee  ooff  ppoossssiibbllee  bbeenneeffiittss  iiss  vveerryy  wwiiddee  ffoorr  bbootthh  tthhee  pprrooppoosseedd  oozzoonnee  aanndd  PPMM22..55  ssttaannddaarrddss..    MMoosstt  ooff  
sscceennaarriiooss  lleeaadd  ttoo  bbeenneeffiitt  eessttiimmaatteess  lloowweerr  tthhaann  EEPPAA’’ss  bbeenneeffiitt  ppooiinntt  eessttiimmaatteess,,  aanndd  mmaannyy  ooff  tthheemm  aarree  mmuucchh  
lloowweerr..    TThheerree  aarree  aallssoo  aa  ffeeww  aalltteerrnnaattiivvee  iinntteerrpprreettaattiioonnss  ooff  tthhee  aavvaaiillaabbllee  hheeaalltthh  eeffffeeccttss  eevviiddeennccee  tthhaatt  lleeaadd  ttoo  
hhiigghheerr  bbeenneeffiitt  eessttiimmaatteess  tthhaann  EEPPAA  hhaass  ppuubblliisshheedd..    OOvveerraallll,,  pprreesseennttaattiioonn  ooff  tthhee  ffuullll  rraannggee  ooff  ppoossssiibbllee  
bbeenneeffiittss  ggiivveess  aa  mmuucchh  mmoorree  iinnffoorrmmaattiivvee  ssuummmmaarryy  ooff  tthhee  ccuurrrreenntt  ssttaattee  ooff  sscciieennttiiffiicc  kknnoowwlleeddggee  tthhaann  tthhee  
ppooiinntt  eessttiimmaatteess  tthhaatt  EEPPAA  hhaass  pprroovviiddeedd..      
  
TToo  aallllooww  ffoorr  ccoommppaarriissoonn  wwiitthh  tthhee  ccoosstt  eessttiimmaatteess  ddeevveellooppeedd  iinn  PPaarrtt  11  ooff  tthhiiss  rreeppoorrtt,,  tthhiiss  bbeenneeffiitt  aannaallyyssiiss  
rreellaatteess  ssoolleellyy  ttoo  tthhee  eessttiimmaatteedd  bbeenneeffiittss  ooff  ffuullll  aattttaaiinnmmeenntt  ooff  tthhee  pprrooppoosseedd  ssttaannddaarrddss..    TThhee  bbeenneeffiitt  eessttiimmaatteess  
aarree  ffoorr  ppootteennttiiaall  hheeaalltthh  aanndd  wweellffaarree  bbeenneeffiittss  tthhaatt  aarree  iinnccrreemmeennttaall  ttoo  aacchhiieevviinngg  tthhee  ccuurrrreenntt  oozzoonnee  aanndd  PPMM22..55  
ssttaannddaarrddss..    AAss  wwiitthh  EEPPAA’’ss  aannaallyyssiiss,,  bbeenneeffiittss  aarree  oonnllyy  eessttiimmaatteedd  aabboovvee  tthhee  bbaacckkggrroouunndd  aaiirr  ccoonncceennttrraattiioonn  
lleevveell..  
  
FFiigguurree  22--11  ccoommppaarreess  tthhee  bbeenneeffiitt  eessttiimmaatteess  pprroovviiddeedd  bbyy  EEPPAA  ((tthhee  llaarrggee  ssttaarrss  iinn  tthhee  ffiigguurree))  wwiitthh  tthhee  rree--
eessttiimmaatteedd  bbeenneeffiittss  ffoorr  tthhee  mmaannyy  aalltteerrnnaattiivvee  ppllaauussiibbllee  sscceennaarriiooss  ccoonnssiiddeerreedd  iinn  DDFFII’’ss  bbeenneeffiitt  aannaallyyssiiss  ((eeaacchh  
sscceennaarriioo  rreefflleeccttss  aa  sseeppaarraattee  ccoommbbiinnaattiioonn  ooff  tthhee  kkeeyy  uunncceerrttaaiinn  aassssuummppttiioonnss))..      
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Figure 2-1.  Comparison of Uncertainty Scenarios with Original EPA Benefit Point Estimates
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IInnssiigghhttss  ooff  tthhiiss  bbeenneeffiitt  aannaallyyssiiss,,  wwhhiicchh  aarree  oobbsseerrvvaabbllee  iinn  FFiigguurree  22--11,,  oorr  ootthheerrwwiissee  ddeessccrriibbeedd  iinn  tthhiiss  sseeccttiioonn  
ooff  tthhee  rreeppoorrtt,,  iinncclluuddee::  
  
••  TThhee  eessttiimmaatteedd  hheeaalltthh  bbeenneeffiittss  ffrroomm  tthhee  pprrooppoosseedd  PPMM22..55  ssttaannddaarrdd  rraannggee  ffrroomm  aa  vvaalluuee  wweellll  bbeellooww  $$11  

bbiilllliioonn  ttoo  aa  hhiigghh  ooff  aabboouutt  $$110000  bbiilllliioonn  ppeerr  yyeeaarr..    MMoosstt  ooff  tthhee  eessttiimmaatteess  aarree  lleessss  tthhaann  $$4400  bbiilllliioonn  ppeerr  
yyeeaarr..  

  
••  TThhee  rraannggee  iinn  wwhhiicchh  tthhee  hheeaalltthh  bbeenneeffiittss  ffrroomm  tthhee  pprrooppoosseedd  oozzoonnee  ssttaannddaarrdd  aarree  lliikkeellyy  ttoo  bbee  ffoouunndd  iiss  

ssiimmiillaarr  ttoo  tthhaatt  ssttaatteedd  bbyy  EEPPAA::  ffrroomm  lleessss  tthhaann  $$00..0055  bbiilllliioonn  ttoo  aabboouutt  $$22  bbiilllliioonn  ppeerr  yyeeaarr..    HHoowweevveerr,,  
EEPPAA  ddiidd  nnoott  cclleeaarrllyy  ccoommmmuunniiccaattee  tthhaatt  iittss  oowwnn  ““mmoosstt  lliikkeellyy””  oozzoonnee  bbeenneeffiittss  vvaalluuee  iiss  nneeaarr  tthhee  llooww  eenndd  
ooff  tthhiiss  rraannggee..  

  
••  TThhee  rraannggeess  ooff  bbeenneeffiitt  eessttiimmaatteess  ddoo  nnoott  cchhaannggee  eevveenn  iiff  oonnee  ddeecciiddeess  ttoo  aacccceepptt  tthhee  eeppiiddeemmiioollooggiiccaall  

ffiinnddiinnggss  aass  aa  qquuaannttiiffiieedd  rreepprreesseennttaattiioonn  ooff  ffuullllyy  ccaauussaall  rreellaattiioonnsshhiippss..  
  
••  AAfftteerr  aaccccoouunnttiinngg  ffoorr  tthhee  vvaarriioouuss  uunncceerrttaaiinnttiieess,,  tthhee  cchhooiiccee  ooff  ““lloonngg--tteerrmm””  oorr  ““sshhoorrtt--tteerrmm””  mmoorrttaalliittyy  iinn  

tthhee  PPMM  aannaallyyssiiss  hhaass  rreellaattiivveellyy  lliittttllee  iimmppaacctt  oonn  tthhee  eessttiimmaatteedd  rraannggee  ooff  bbeenneeffiittss,,  eevveenn  tthhoouugghh  tthhee  PPMM  
RRIIAA  ssuuggggeessttss  tthhaatt  tthhiiss  iiss  aa  ““ppaarrttiiccuullaarr””  ssoouurrccee  ooff  uunncceerrttaaiinnttyy..  

  
••  TThheerree  aarree  aa  ssuubbssttaannttiiaall  nnuummbbeerr  ooff  sscceennaarriiooss  iinn  wwhhiicchh  tthhee  wweellffaarree  ((nnoonnhheeaalltthh))  bbeenneeffiittss  ooff  tthhee  ssttaannddaarrdd  

mmaayy  eexxcceeeedd  tthhee  hheeaalltthh  bbeenneeffiittss,,  ffoorr  bbootthh  PPMM  aanndd  oozzoonnee..    ((TThhee  wweellffaarree  bbeenneeffiittss  aarree  iinncclluuddeedd  iinn  tthhee  
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bbeenneeffiitt  eessttiimmaatteess  sshhoowwnn  iinn  FFiigguurree  22--11..    NNoo  uunncceerrttaaiinnttyy  aannaallyyssiiss  wwaass  ppeerrffoorrmmeedd  wwiitthh  rreessppeecctt  ttoo  tthhee  
wweellffaarree  bbeenneeffiittss  iinn  tthhiiss  aannaallyyssiiss..))  

  
••  AAlltthhoouugghh  EEPPAA  aarrgguueess  tthhaatt  iittss  bbeenneeffiitt  eessttiimmaatteess  aarree  uunnddeerrssttaatteemmeennttss  bbeeccaauussee  ooff  tthhee  nnuummeerroouuss  

uunnqquuaannttiiffiieedd  oorr  nnoonnqquuaannttiiffiiaabbllee  bbeenneeffiittss,,  tthheerree  iiss  lliittttllee  eevviiddeennccee  tthhaatt  tthhee  rraannggeess  wwoouulldd  bbee  sseennssiittiivvee  ttoo  
aaddddiittiioonn  ooff  tthheessee  ootthheerr  bbeenneeffiittss::  tthhee  rraannggeess  ooff  bbeenneeffiittss  aarree  ddeetteerrmmiinneedd  aallmmoosstt  eennttiirreellyy  bbyy  tthhee  ppootteennttiiaall  
ffoorr  aavvooiiddeedd  aaddvveerrssee  hheeaalltthh  eeffffeeccttss,,  ppaarrttiiccuullaarrllyy  mmoorrttaalliittyy..  

  
••  NNoo  aatttteemmpptt  hhaass  bbeeeenn  mmaaddee  ttoo  ccoommbbiinnee  tthhee  rraannggeess  ffoorr  PPMM  aanndd  oozzoonnee..    HHoowweevveerr,,  iitt  iiss  uunnlliikkeellyy  tthhaatt  tthhee  

ttoopp  eennddss  ooff  tthhee  rraannggeess  sshhoouulldd  bbee  aaddddeedd  ttooggeetthheerr..    TThhee  bbeenneeffiittss  eessttiimmaattee  ffoorr  oozzoonnee  iiss  dduuee  aallmmoosstt  
eennttiirreellyy  ttoo  aassssuummiinngg  aa  mmoorrttaalliittyy  eeffffeecctt  tthhaatt  iiss  hhiigghhllyy  ccoonnffoouunnddeedd  wwiitthh  eessttiimmaatteess  ooff  ppootteennttiiaall  PPMM  
mmoorrttaalliittyy..    TThhuuss,,  iiff  oonnee  wwiisshheess  ttoo  aattttrriibbuuttee  mmoorrttaalliittyy  ttoo  oozzoonnee,,  tthheenn  oonnee  mmuusstt  ccoonnssiiddeerr  rreedduucciinngg  tthhee  
mmoorrttaalliittyy  bbeenneeffiittss  aattttrriibbuutteedd  ttoo  PPMM..      

  
TThhiiss  rree--aasssseessssmmeenntt  ooff  EEPPAA’’ss  bbeenneeffiitt  eessttiimmaattee  ffoouunndd  iitt  uusseeffuull  ttoo  ddiissttiinngguuiisshh  bbeettwweeeenn  ((11))  eerrrroorrss  iinn,,  oorr  
ddiissaaggrreeeemmeennttss  aabboouutt,,  aapppprroopprriiaattee  bbeenneeffiitt  aannaallyyssiiss  aassssuummppttiioonnss  aanndd  ((22))  uunncceerrttaaiinnttiieess  iinn  tthhee  uunnddeerrllyyiinngg  
sscciieennttiiffiicc  rreesseeaarrcchh  tthhaatt  ccaann  aaffffeecctt  tthhee  bbeenneeffiittss  eessttiimmaattee,,  bbuutt  ffoorr  wwhhiicchh  tthheerree  iiss  lliittttllee  ggrroouunndd  ffoorr  eessttaabblliisshhiinngg  
oonnee  ““ccoorrrreecctt””  vvaalluuee  wwiitthhiinn  tthhee  rraannggee  ooff  uunncceerrttaaiinnttyy..    IInn  rree--eessttiimmaattiinngg  tthhee  bbeenneeffiittss,,  iissssuueess  ooff  tthhee  ffiirrsstt  ttyyppee  
aarree  ccoommmmuunniiccaatteedd  bbyy  sshhoowwiinngg  tthhee  nnaattiioonnaall  bbeenneeffiitt  eessttiimmaattee  wwiitthh  aanndd  wwiitthhoouutt  tthhee  aassssuummppttiioonnss  aanndd  
jjuuddggmmeennttss  pprreeffeerrrreedd  iinn  tthhiiss  aannaallyyssiiss..    TThhee  sseeccoonndd  ttyyppee  ooff  uunncceerrttaaiinnttyy  iiss  ccoommmmuunniiccaatteedd  bbyy  ddiissppllaayyiinngg  tthhee  
ffuullll  rraannggee  ooff  bbeenneeffiitt  eessttiimmaattee  tthhaatt  rreessuulltt  ffrroomm    ppoossssiibbllee  ccoommbbiinnaattiioonnss  ooff  tthheessee  uunncceerrttaaiinnttiieess..    TThhiiss  aannaallyyssiiss  
mmaakkeess  nnoo  aatttteemmpptt  ttoo  aassssiiggnn  pprroobbaabbiilliittiieess  ttoo  uunncceerrttaaiinnttiieess..      
  
TThhiiss  aannaallyyssiiss  mmaakkeess  aaddjjuussttmmeennttss  ffoorr  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ttyyppeess  ooff  eerrrroorrss  aanndd  ddiissaaggrreeeemmeennttss::  uussee  ooff  iinnccoorrrreecctt  
rreellaattiivvee  rriisskk  eessttiimmaattee  ffoorr  lloonngg--tteerrmm  mmoorrttaalliittyy  ffoorr  PPMM22..55;;  eexxcceessssiivveellyy  hhiigghh  vvaalluuaattiioonn  oonn  mmoorrttaalliittyy  tthhrroouugghh  
uussee  ooff  ““nnuummbbeerrss  ooff  ddeeaatthhss””  aass  ooppppoosseedd  ttoo  tthhee  eeccoonnoommiiccaallllyy  mmoorree  vvaalliidd  eessttiimmaattee  ooff  ““yyeeaarrss  ooff  lloosstt  lliiffee  
eexxppeeccttaannccyy””;;  iinnccoorrrreecctt  eessttiimmaattiioonn  ooff  PPMM1100  rreedduuccttiioonnss,,  aanndd  uunnjjuussttiiffiieedd  aattttrriibbuuttiioonn  ooff  bbeenneeffiittss  ttoo  rreedduuccttiioonn  
iinn  tthhee  ccooaarrssee  ffrraaccttiioonn  ooff  PPMM1100..    TThhee  uunncceerrttaaiinnttyy  rraannggeess  iinn  FFiigguurree  22--11  wweerree  eessttiimmaatteedd  aafftteerr  mmaakkiinngg  
rreeaassoonnaabbllee  aaddjjuussttmmeennttss  ffoorr  tthheessee  ccoonnssiiddeerraattiioonnss..  IIff  tthhee  rreeaaddeerr  wwiisshheess  ttoo  aacccceepptt  aallll  ooff  EEPPAA’’ss  jjuuddggmmeennttss  oonn  
tthhee  aabboovvee  mmaatttteerrss,,  tthhiiss  rreeppoorrtt  aallssoo  pprroovviiddeess  uunncceerrttaaiinnttyy  rraannggeess  tthhaatt  rreessuulltt  wwhheenn  uussiinngg  EEPPAA’’ss  aassssuummppttiioonnss..  
  
TThhee  rraannggeess  sshhoowwnn  iinn  FFiigguurree  22--11  rreefflleecctt  aallll  tthhee  ccoommbbiinnaattiioonnss  ooff  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ssoouurrcceess  ooff  uunncceerrttaaiinnttyy::  
ppootteennttiiaall  pprreesseennccee  ooff  aann  uunnddeetteeccttaabbllee  tthhrreesshhoolldd  iinn  eeppiiddeemmiioollooggiiccaallllyy  ddeerriivveedd  rreessuullttss;;  aalltteerrnnaattiivvee  eessttiimmaatteess  
ooff  rreellaattiivvee  rriisskk  aaccrroossss  ssttuuddiieess;;  uunncceerrttaaiinnttyy  rraannggeess  oonn  rreellaattiivvee  rriisskk  wwiitthhiinn  tthhee  ssiinnggllee  ssttuuddyy  sseelleecctteedd  bbyy  EEPPAA  
ffoorr  eeaacchh  bbeenneeffiittss  eessttiimmaattee;;  uunncceerrttaaiinnttyy  rreeggaarrddiinngg  tthhee  ddeeggrreeee  ooff  ccoonnffoouunnddiinngg,,  aanndd  tthhee  ppootteennttiiaall  tthhaatt  tthheerree  iiss  
nnoo  ccaauussaall  rreellaattiioonnsshhiipp  iinn  eeppiiddeemmiioollooggiiccaallllyy  ddeerriivveedd  rreessuullttss..    TThhee  llaasstt  ooff  tthheessee  uunncceerrttaaiinnttiieess  ddooeess  nnoott  aaffffeecctt  
tthhee  rraannggeess  tthhaatt  aarree  ddeerriivveedd,,  aanndd  ddeettaaiilleedd  rreessuullttss  aarree  pprroovviiddeedd  iinn  tthhiiss  rreeppoorrtt  bbootthh  wwiitthh  aanndd  wwiitthhoouutt  
uunncceerrttaaiinnttyy  aabboouutt  ccaauussaalliittyy..    TThhiiss  iiss  ttoo  rreeaassssuurree  rreeaaddeerrss  tthhaatt  tthhee  lloowweerr  eessttiimmaatteedd  bbeenneeffiittss  rraannggeess  hhaavvee  nnoott  
bbeeeenn  pprreeddeetteerrmmiinneedd  bbyy  aassssuummppttiioonnss  tthhaatt  tthhee  rreellaattiioonnsshhiippss  mmaayy  nnoott  bbee  ccaauussaall..  
  
WWhhiillee  tthheerree  aarree  mmaannyy  mmoorree  ssoouurrcceess  ooff  uunncceerrttaaiinnttyy,,  tthhoossee  wwhhiicchh  hhaavvee  bbeeeenn  iinncclluuddeedd  iinn  tthhiiss  aannaallyyssiiss  aarree  
tthhee  oonneess  tthhaatt  hhaavvee  bbeeeenn  ddeemmoonnssttrraatteedd  bbyy  EEPPAA  ttoo  hhaavvee  tthhee  llaarrggeesstt  ppootteennttiiaall  iimmppaacctt  oonn  tthhee  eessttiimmaatteess  ((ii..ee..,,  
tthheeyy  aarree  tthhee  mmoosstt  ““sseennssiittiivvee””  ooff  tthhee  aannaallyyssiiss  aassssuummppttiioonnss))..    TThhuuss,,  tthhee  rraannggeess  ooff  bbeenneeffiittss  pprreesseenntteedd  hheerree  
aarree  uunnlliikkeellyy  ttoo  bbee  ddrraammaattiiccaallllyy  aalltteerreedd  bbyy  iinncclluussiioonn  ooff  ootthheerr  uunncceerrttaaiinnttiieess..    AAggaaiinn,,  iitt  iiss  tthhee  rraannggeess  rraatthheerr  
tthhaann  aannyy  ssppeecciiffiicc  ppooiinntt  eessttiimmaatteess  tthhaatt  ggiivvee  tthhee  mmoosstt  rreelleevvaanntt  ccoonntteexxtt  wwiitthhiinn  wwhhiicchh  ttoo  eevvaalluuaattee  tthhee  mmeerriittss  
ooff  tthhee  pprrooppoosseedd  ssttaannddaarrddss..      
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IIII..  GGeenneerraall  QQuuaalliittyy  CCoonncceerrnnss  
  
BBeeffoorree  pprreesseennttiinngg  tthhee  ddeettaaiilleedd  aassssuummppttiioonnss  aanndd  aannaallyyssiiss  rreessuullttss  ffoorr  PPMM22..55  aanndd  oozzoonnee  iinnddiivviidduuaallllyy,,  iitt  iiss  
wwoorrtthh  ddiissccuussssiinngg  tthhrreeee  kkeeyy  ccoonncceerrnnss  tthhaatt  aarree  ccoommmmoonn  ttoo  bbootthh  bbeenneeffiitt  aannaallyysseess::  
  
11..  tthhee  ddeecclliinniinngg  qquuaalliittyy  ooff  oovveerrssiigghhtt  aanndd  ppeeeerr  rreevviieeww  ffrroomm  tthhee  uunnddeerrllyyiinngg  sscciieennccee  ssuummmmaarriieess  ((ii..ee..,,  tthhee  

CCrriitteerriiaa  DDooccuummeennttss))  tthhrroouugghh  tthhee  RRIIAAss;;  
22..  llaacckk  ooff  aaccccoouunnttaabbiilliittyy  aanndd  ppuubblliicc  aacccceessss;;  aanndd  
33..  tthhee  ddiiffffiiccuullttiieess  iimmppoosseedd  oonn  bbeenneeffiittss  eessttiimmaattiioonn  wwhheenn  tthhee  ssoollee  uunnddeerrllyyiinngg  eevviiddeennccee  iiss  eeppiiddeemmiioollooggiiccaall..  
  

AA..  PPoooorr  QQuuaalliittyy  ooff  OOvveerrssiigghhtt  aanndd  PPeeeerr  RReevviieeww  iinn  BBeenneeffiitt  eessttiimmaatteess  
  
TThhee  pprroocceessss  ooff  ddeevveellooppiinngg  aa  sscciieennttiiffiicc  bbaassiiss  ffoorr  tthhee  NNaattiioonnaall  AAmmbbiieenntt  AAiirr  QQuuaalliittyy  SSttaannddaarrddss  hhaass  bbeeeenn  
hheelldd  uupp  bbyy  EEPPAA  aass  aann  eexxaammppllee  ooff  ““ppeeeerr  rreevviieeww  oonn  ppeeeerr  rreevviieeww..””    IInnddeeeedd,,  tthhee  uunnddeerrllyyiinngg  ssuummmmaarryy  ooff  tthhee  
sscciieennccee,,  ccaalllleedd  tthhee  CCrriitteerriiaa  DDooccuummeenntt,,  ddooeess  rreecceeiivvee  aann  eexxtteennssiivvee  rreevviieeww  aanndd  oovveerrssiigghhtt  bbyy  aa  ppaanneell  ooff  
pprroommiinneenntt  pprrooffeessssiioonnaallss  kknnoowwnn  aass  tthhee  CClleeaann  AAiirr  SScciieennttiiffiicc  AAddvviissoorryy  CCoommmmiitttteeee  ((CCAASSAACC))..    FFuurrtthheerr,,  iitt  iiss  
vveerryy  ddiiffffiiccuulltt  ffoorr  aannyy  iinnffoorrmmaattiioonn  oorr  ffiinnddiinngg  ttoo  bbee  iinncclluuddeedd  iinn  tthhee  CCrriitteerriiaa  DDooccuummeenntt  uunnlleessss  iitt  hhaass  ffiirrsstt  
bbeeeenn  ppuubblliisshheedd  iinn  aann  aacccceepptteedd  ppeeeerr--rreevviieewweedd  jjoouurrnnaall..    TThhuuss,,  tthhee  qquuaalliittyy  ooff  tthhee  CCrriitteerriiaa  DDooccuummeenntt  iiss  
uussuuaallllyy  ccoonnssiiddeerreedd  qquuiittee  hhiigghh..    TThhee  CCrriitteerriiaa  DDooccuummeenntt  iiss  pprreeppaarreedd  bbyy  EEPPAA’’ss  OOffffiiccee  ooff  RReesseeaarrcchh  aanndd  
DDeevveellooppmmeenntt..  
  
TThhee  SSttaaffff  PPaappeerr,,  bbyy  ccoonnttrraasstt,,  iiss  pprreeppaarreedd  bbyy  aa  ddiiffffeerreenntt  EEPPAA  ooffffiiccee,,  tthhee  OOffffiiccee  ooff  AAiirr  aanndd  RRaaddiiaattiioonn..    IItt  iiss  
iinntteennddeedd  aass  aa  bbrriiddggee  ffrroomm  tthhee  ssttaattee  ooff  sscciieennttiiffiicc  kknnoowwlleeddggee  ttoo  aa  ppoolliiccyy  iinntteerrpprreettaattiioonn..    AAlltthhoouugghh  tthhee  SSttaaffff  
PPaappeerr  ddooeess  uunnddeerrggoo  aa  ffoorrmmaall  ppuubblliicc  ccoommmmeenntt  ppeerriioodd,,  tthhee  oonnllyy  ttrruuee  ppeeeerr  rreevviieeww  tthhaatt  iitt  rreecceeiivveess  iiss  rreellaatteedd  
ttoo  iittss  ssuummmmaarryy  ooff  tthhee  sscciieennccee..    CCAASSAACC  eevvaalluuaatteess  tthhee  SSttaaffff  PPaappeerr  oonnllyy  iinn  tteerrmmss  ooff  wwhheetthheerr  iitt  pprrooppeerrllyy  
ssuummmmaarriizzeess  tthhee  sscciieennccee,,  aanndd  ddooeess  nnoott  ccoommmmeenntt  oonn  iittss  ppoolliiccyy  iinntteerrpprreettaattiioonnss..  
  
TThhee  iinnffoorrmmaattiioonn  iinn  tthhee  RReegguullaattoorryy  IImmppaacctt  AAnnaallyyssiiss,,  wwhhiicchh  iiss  rreelleeaasseedd  aatt  tthhee  ttiimmee  tthhaatt  aa  ssttaannddaarrdd  iiss  
ffoorrmmaallllyy  pprrooppoosseedd,,  iiss  nnoott  ppeeeerr--rreevviieewweedd  aatt  aallll..    TThhee  RReegguullaattoorryy  IImmppaacctt  AAnnaallyyssiiss  ((RRIIAA)),,  iinn  ffaacctt,,  iiss  nnoott  
eevveenn  aa  ppaarrtt  ooff  tthhee  ffoorrmmaall  pprroocceessss  ffoorr  sseettttiinngg  aa  NNaattiioonnaall  AAmmbbiieenntt  AAiirr  QQuuaalliittyy  SSttaannddaarrdd..    RRaatthheerr,,  iitt  iiss  
rreeqquuiirreedd  uunnddeerr  aann  EExxeeccuuttiivvee  OOrrddeerr..4411    TThhuuss,,  tthhee  RRIIAA  iiss  ggeenneerraallllyy  ggiivveenn  ssuubbssttaannttiiaallllyy  lleessss  oovveerrssiigghhtt  aanndd  
ppeeeerr  rreevviieeww,,  yyeett  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  iinn  tthhee  RRIIAA  oofftteenn  rreecceeiivveess  tthhee  ggrreeaatteesstt  aammoouunntt  ooff  ppuubblliicc  aatttteennttiioonn..    TThheerree  
aarree  ffeeww,,  iiff  aannyy,,  pprroocceedduurraall  mmeecchhaanniissmmss  ttoo  aassssuurree  tthhaatt  tthhee  bbeenneeffiittss  iinnffoorrmmaattiioonn  uusseedd  iinn  aann  RRIIAA  pprrooppeerrllyy  
rreefflleecctt  tthhee  ssttaattee  ooff  sscciieennccee,,  oorr  pprrooppeerrllyy  rreefflleecctt  tthhee  wwaarrnniinnggss  aanndd  ccaavveeaattss  ooff  tthhee  CCrriitteerriiaa  DDooccuummeenntt..4422    
  
AAss  wwiillll  bbee  ddiissccuusssseedd  iinn  vvaarriioouuss  ootthheerr  ppaarrttss  ooff  tthhiiss  sseeccttiioonn,,  tthhiiss  llaacckk  ooff  oovveerrssiigghhtt  aanndd  ppeeeerr  rreevviieeww  sseeeemmss  ttoo  
rreessuulltt  iinn  mmaannyy  aarreeaass  ooff  ccrriittiicciissmm  ffoorr  tthhee  RRIIAA  bbeenneeffiitt  eessttiimmaatteess..    FFoorr  eexxaammppllee,,  oovveerr  9955  ppeerrcceenntt  ooff  tthhee  
eessttiimmaatteedd  bbeenneeffiittss  ffoorr  oozzoonnee  aarree  bbaasseedd  oonn  aa  ssiinnggllee  ssttuuddyy  tthhaatt  wwaass  nnoott  ppeerrffoorrmmeedd  ttoo  aaddddrreessss  oozzoonnee  
mmoorrttaalliittyy,,  aanndd  wwhhiicchh  wwaass  nneevveerr  cciitteedd  oorr  ddiissccuusssseedd  iinn  tthhee  oozzoonnee  CCrriitteerriiaa  DDooccuummeenntt..    SSiimmiillaarrllyy,,  tthheerree  aarree  
mmaannyy  wwaarrnniinnggss  iinn  tthhee  PPMM  CCrriitteerriiaa  DDooccuummeenntt  aaggaaiinnsstt  uussiinngg  eeppiiddeemmiioollooggiiccaall  rreessuullttss  aass  wweellll--ddeeffiinneedd  

                                                                                                                      
4411    EExxeeccuuttiivvee  OOrrddeerr  1122886666,,  SSeepptt..  11999933,,  wwhhiicchh  ssuuppeerrsseeddeedd  aa  ssiimmiillaarr  rreeqquuiirreemmeenntt  uunnddeerr  EExxeeccuuttiivvee  OOrrddeerr    1122229911,,  

FFeebb..  11998811,,  wwhhiicchh  ffiirrsstt  rreeqquuiirreedd  aa  ccoossttss  aanndd  bbeenneeffiitt  aannaallyyssiiss  ffoorr  rruulleess  aaffffeeccttiinngg  tthhee  nnaattiioonnaall  eeccoonnoommyy  iinn  tthhee  
ddeeggrreeee  ooff  $$110000  mmiilllliioonn  oorr  mmoorree  aannnnuuaallllyy..  

4422    TThhee  ssaammee  ccoonncceerrnnss  wwiitthh  llaacckk  ooff  ppeeeerr  rreevviieeww  ppeerrttaaiinn  ttoo  tthhee  ccoosstt  eessttiimmaatteess  iinn  tthhee  RRIIAA,,  wwhhiicchh  aarree  tthhee  ssuubbjjeecctt  ooff      
PPaarrtt  11  ooff  tthhiiss  rreeppoorrtt..    HHoowweevveerr,,  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  tthhee  ccoosstt  eessttiimmaatteess,,  tthheerree  iiss  nnoo  pprreecceeddiinngg  ccoommppeennddiiuumm  ooff  ppeeeerr--
rreevviieewweedd  iinnffoorrmmaattiioonn    ttoo  lliinnkk  ttoo,,  ssuucchh  aass  tthhee  CCrriitteerriiaa  DDooccuummeenntt  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  bbeenneeffiittss  eessttiimmaattiioonn..  
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qquuaannttiittaattiivvee  ddoossee--rreessppoonnssee  rreellaattiioonnsshhiippss;;  yyeett  tthhaatt  iiss  eexxaaccttllyy  wwhhaatt  hhaass  bbeeeenn  ddoonnee  iinn  tthhee  bbeenneeffiitt  eessttiimmaatteess  ooff  
bbootthh  RRIIAAss..4433  
  

BB..  LLaacckk  ooff  AAccccoouunnttaabbiilliittyy  aanndd  PPuubblliicc  AAcccceessss  

  
LLaacckk  ooff  ppeeeerr  rreevviieeww  iiss  aann  oobbvviioouussllyy  ccrriittiiccaall  ccoonncceerrnn..    HHoowweevveerr,,  tthhiiss  ccoonncceerrnn  iiss  eexxaacceerrbbaatteedd  bbyy  tthhee  ffaacctt  
tthhaatt  tthheerree  aallssoo  aarree  nnoo  aappppaarreenntt  mmeecchhaanniissmmss  ttoo  eennccoouurraaggee  tthhaatt  EEPPAA  bbee  aaccccoouunnttaabbllee  ffoorr  ppeerrffoorrmmiinngg  ccrreeddiibbllee  
aanndd  rreepprroodduucciibbllee  bbeenneeffiitt  oorr  ccoosstt  eessttiimmaatteess..    EEPPAA  hhaass  qquuiittee  cclleeaarrllyy  ddeecciiddeedd  nnoott  ttoo  rreelleeaassee  mmaajjoorr  ppoorrttiioonnss  ooff  
tthhee  iinntteerrmmeeddiiaattee  ccoommppuuttaattiioonnss  aanndd  ddaattaa  tthhaatt  lliiee  bbeehhiinndd  iittss  nnaattiioonnaall  ccoosstt  aanndd  bbeenneeffiitt  eessttiimmaatteess..    WWiitthhiinn  tthhee  
lliimmiitteedd  ttiimmee  ffrraammee  bbeettwweeeenn  tthhee  rreelleeaassee  ooff  tthhee  RRIIAAss  aanndd  tthhee  ffiinnaall  rruullee  mmaakkiinngg,,  iitt  iiss  iinnffeeaassiibbllee  ttoo  ccoommpplleettee  
tthhee  pprroocceessss  tthhaatt  ddooeess  eexxiisstt  ttoo  oobbttaaiinn  tthhee  rreelleevvaanntt  ppiieecceess  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  ffrroomm  EEPPAA  ((ee..gg..,,  vviiaa  aa  FFrreeeeddoomm  ooff  
IInnffoorrmmaattiioonn  AAcctt  rreeqquueesstt))..    TThhee  ppuubblliicc  mmuusstt  tthheerreeffoorree  ttrruusstt  EEPPAA  oorr  mmaakkee  ddoo  wwiitthh  tthhee  ssmmaallll  ppiieecceess  ooff  tthhee  
ppuuzzzzllee  tthhaatt  EEPPAA  vvoolluunnttaarriillyy  ddeecciiddeess  ttoo  rreelleeaassee..    TThhuuss,,  iitt  iiss  iimmppoossssiibbllee  ffoorr  aannyy  oouuttssiiddee  ppaarrttyy  ttoo  aaccttuuaallllyy  
rreepprroodduuccee  aannyy  ooff  tthhee  nnaattiioonnaall  bbeenneeffiitt  eessttiimmaatteess..      
  
BBeeccaauussee  bbaassiicc  ddaattaa  aanndd  aassssuummppttiioonnss  ooff  tthhee  RRIIAA  aarree  nnoott  ppuubblliiccllyy  aavvaaiillaabbllee,,  tthheerree  hhaavvee  bbeeeenn  mmaannyy  
ccoommppuuttaattiioonnaall  sstteeppss  iinn  tthhiiss  rree--aasssseessssmmeenntt  tthhaatt  hhaavvee  rreeqquuiirreedd  aannaallyysstt  jjuuddggmmeenntt,,  aapppprrooxxiimmaattiioonnss,,  aanndd  tthhee  
uussee  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn  ssoouurrcceess  tthhaatt  mmaayy  nnoott  bbee  pprreecciisseellyy  tthhee  ssaammee  aass  tthhoossee  uusseedd  bbyy  EEPPAA..    TThhuuss,,  tthheerree  iiss  aann  
iinnhheerreenntt  lliikkeelliihhoooodd  tthhaatt  EEPPAA  wwoouulldd  ggeenneerraattee  ddiiffffeerreenntt  rreessuullttss  ffoorr  eeaacchh  uunncceerrttaaiinnttyy  sscceennaarriioo..    HHoowweevveerr,,  aatt  
eeaacchh  sstteepp  ooff  tthhiiss  rree--aasssseessssmmeenntt,,  ccoonnsseerrvvaattiivvee  jjuuddggmmeennttss  hhaavvee  bbeeeenn  sseelleecctteedd  ((ii..ee..,,  jjuuddggmmeennttss  tthhaatt  ccaann  bbee  
eexxppeecctteedd  ttoo  oovveerrssttaattee  tthhee  hheeaalltthh  bbeenneeffiittss))..    TThhuuss,,  oonnee  ccaann  eexxppeecctt  tthhaatt  tthhee  ppiiccttuurree  ooff  uunncceerrttaaiinnttyy  tthhaatt  iiss  
ddrraawwnn  iinn  tthhiiss  aannaallyyssiiss  wwoouulldd  bbee  uunnlliikkeellyy  ttoo  cchhaannggee  ddrraammaattiiccaallllyy  iiff  EEPPAA  wweerree  ttoo  aallllooww  bbrrooaaddeerr  ppuubblliicc  
aacccceessss  ttoo  iittss  ddaattaa,,  ccoommppuuttaattiioonnss,,  aanndd  aassssuummppttiioonnss..  
  

CC..  DDiiffffiiccuullttiieess  wwiitthh  UUssiinngg  EEppiiddeemmiioollooggiiccaall  RReessuullttss  ffoorr  BBeenneeffiitt  eessttiimmaatteess  
  
DDeessppiittee  wwaarrnniinnggss  iinn  EEPPAA’’ss  CCrriitteerriiaa  DDooccuummeennttss  aabboouutt  tthhee  nneeeedd  ffoorr  ggrreeaatt  ccaauuttiioonn  iinn  uussiinngg  eeppiiddeemmiioollooggiiccaall  
rreessuullttss  aass  tthhee  ssoollee  bbaassiiss  ffoorr  qquuaannttiittaattiivvee  ddoossee--rreessppoonnssee  ffuunnccttiioonnss,,  tthhee  vvaasstt  mmaajjoorriittyy  ooff  tthhee  PPMM  aanndd  oozzoonnee  
bbeenneeffiitt  eessttiimmaatteess  aarree  bbaasseedd  ssoolleellyy  oonn  ssuucchh  rreessuullttss..    IInn  tthhee  ccaassee  ooff  PPMM22..55,,  tthheerree  iiss  nnoo  aacccceepptteedd  aarrgguummeenntt  ffoorr  
tthhee  bbiioollooggiiccaall  ppllaauussiibbiilliittyy  tthhaatt  mmoorrttaalliittyy  mmaayy  bbee  aaffffeecctteedd  bbyy  cchhaannggeess  iinn  llooww  ccoonncceennttrraattiioonnss  ooff  ppaarrttiicclleess,,  
aanndd  lliittttllee  ccrreeddiibbllee  eevviiddeennccee  ooff  aa  ttooxxiiccoollooggiiccaall  nnaattuurree  eeiitthheerr..    TThhee  llaacckk  ooff  ssuuppppoorrttiinngg  sscciieennttiiffiicc  
uunnddeerrssttaannddiinngg  hhaass  ccaauusseedd  nnuummeerroouuss  sscciieennttiiffiicc  eexxppeerrttss  ttoo  ssuuggggeesstt  tthhaatt  tthheerree  iiss  nnoott  yyeett  eevveenn  aa  ssttrroonngg  ccaassee  
tthhaatt  tthheessee  aassssoocciiaattiioonnss  aarree  ccaauussaall  iinn  nnaattuurree..    IInn  ootthheerr  wwoorrddss,,  tthheerree  mmaayy  nnoott  eevveenn  bbee  aa  ddoossee--rreessppoonnssee  
rreellaattiioonnsshhiipp  ffoorr  tthheessee  eeffffeeccttss..    IInn  tthhee  ccaassee  ooff  oozzoonnee,,  tthhee  CCrriitteerriiaa  DDooccuummeenntt  eevveenn  ssttaatteess  tthhaatt  tthheerree  iiss  nnoo  
cclleeaarr  eeppiiddeemmiioollooggiiccaall  eevviiddeennccee  ooff  aa  rreellaattiioonnsshhiipp  ooff  oozzoonnee  wwiitthh  mmoorrttaalliittyy,,  yyeett  mmoorrttaalliittyy  bbeenneeffiittss  bbaasseedd  oonn  
eeppiiddeemmiioollooggiiccaall  eevviiddeennccee  aaccccoouunntt  ffoorr  $$22..2255  bbiilllliioonn  ooff  tthhee  RRIIAA’’ss  $$22..2299  bbiilllliioonn  ““hhiigghh””  eessttiimmaattee  ooff  tthhee  
hheeaalltthh  bbeenneeffiittss  ooff  tthhee  pprrooppoosseedd  oozzoonnee  ssttaannddaarrdd..    TThhiiss  llaasstt  eexxaammppllee  hhiigghhlliigghhttss  tthhee  ttyyppeess  ooff  pprroobblleemmss  tthhaatt  
ooccccuurr  wwhheenn  tthheerree  iiss  nnoo  ffoorrmm  ooff  aaccccoouunnttaabbiilliittyy  oonn  tthhee  ppaarrtt  ooff  EEPPAA  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  RRIIAA’’ss  bbeenneeffiitt  eessttiimmaatteess  
rreefflleecctt  aa  ccoonnssiisstteenntt  vviieeww  ooff  tthhee  ssttaattee  ooff  tthhee  sscciieennccee  aass  eexxpprreesssseedd  iinn  tthhee  ppeeeerr--rreevviieewweedd  mmaatteerriiaallss  aallssoo  
rreelleeaasseedd  bbyy  EEPPAA..  
  

                                                                                                                      
4433    EExxaammpplleess  ooff  ssuucchh  ddiissccoonnnneeccttss  bbeettwweeeenn  tthhee  ssttaatteemmeennttss  ooff  tthhee  ppeeeerr--rreevviieewweedd  CCrriitteerriiaa  DDooccuummeenntt  aanndd  EEPPAA  PPMM  

rriisskk  aannaallyysseess  ((wwhhiicchh  aarree  tthhee  mmeetthhooddoollooggiiccaall  ffoouunnddaattiioonn  ffoorr  tthhee  PPMM  bbeenneeffiittss  eessttiimmaatteess))  aarree  pprreesseenntteedd  iinn  tthhee  
wwrriitttteenn  tteessttiimmoonnyy  ooff  AAnnnnee  EE..  SSmmiitthh  bbeeffoorree  tthhee  UU..  SS..  SSeennaattee  SSuubbccoommmmiitttteeee  oonn  CClleeaann  AAiirr,,  WWeettllaannddss,,  PPrriivvaattee  
PPrrooppeerrttyy  aanndd  NNuucclleeaarr  SSaaffeettyy  oonn  FFeebbrruuaarryy  55  11999977,,  ((ccooppiieess  aavvaaiillaabbllee  ffrroomm  hhttttpp::////wwwwww..ddffii..ccoomm))..  



  
  

  

4422                                RRPPPPII  

TThheerree  hhaavvee  bbeeeenn  sseevveerraall  ppaappeerrss  ppuubblliisshheedd  iinn  ppeeeerr--rreevviieewweedd  jjoouurrnnaallss  tthhaatt  eexxppllaaiinn  hhooww  eeppiiddeemmiioollooggiiccaall  
ssttuuddiieess  ccaann  pprroodduuccee  aann  eerrrroonneeoouuss  oorr  bbiiaasseedd  eessttiimmaattee  ooff  rriisskk  rreellaattiioonnsshhiippss..4444    TThheerree  aarree  aallssoo  ssttaattiissttiiccaall  
pprrooooffss  ooff  tthhee  ppootteennttiiaall  ffoorr  bbiiaass..4455    LLeessss  tteecchhnniiccaall  aanndd  mmoorree  iinnttuuiittiivvee  eexxaammpplleess  ccaann  bbee  pprroovviiddeedd  tthhaatt  
ddeemmoonnssttrraattee  hhooww  eeaassyy  iitt  wwoouulldd  bbee  ffoorr  eeppiiddeemmiioollooggiiccaall  eevviiddeennccee  ooff  aammbbiieenntt  aaiirr  qquuaalliittyy  hheeaalltthh  iimmppaaccttss  ttoo  
aappppeeaarr  ccoonnssiisstteennttllyy  iinn  nnuummeerroouuss  ddiiffffeerreenntt  llooccaattiioonnss,,  yyeett  nnoott  rreefflleecctt  aannyy  ttrruuee  ccaauussaall  rreellaattiioonnsshhiipp  aatt  aallll..4466    
TThhee  CCrriitteerriiaa  DDooccuummeenntt  iittsseellff  rreeccoouunnttss  ssoommee  ooff  tthheessee  pprroobblleemmss  wwiitthh  uussiinngg  eeppiiddeemmiioollooggiiccaall  eevviiddeennccee..    
TThhuuss,,  tthheerree  iiss  aa  ssiiggnniiffiiccaanntt  bbooddyy  ooff  eevviiddeennccee  tthhaatt  eeppiiddeemmiioollooggiiccaallllyy  ddeerriivveedd  rriisskk  eessttiimmaatteess  aarree  ssuubbjjeecctt  ttoo  
eerrrroorr  ssoo  ssuubbssttaannttiiaall  aass  ttoo  lleeaavvee  ooppeenn  aa  rreeaassoonnaabbllee  ddoouubbtt  aass  ttoo  ccaauussaalliittyy  iittsseellff..    EEvveenn  ssttrroonnggeerr  eevviiddeennccee  iiss  
pprreesseenntt  tthhaatt  tthheerree  mmaayy  bbee  ssuubbssttaannttiiaall  bbiiaass  iinn  tthhee  eessttiimmaatteedd  rreellaattiioonnsshhiippss  wwiitthh  PPMM  oorr  oozzoonnee,,  ssuucchh  tthhaatt  oonnee  
oorr  mmoorree  ootthheerr  uunnaaccccoouunntteedd--ffoorr  ffaaccttoorrss  mmaayy  bbee  rreefflleecctteedd  iinn  tthhee  PPMM  oorr  oozzoonnee  rriisskk  eessttiimmaattee..    TThhee  ffoolllloowwiinngg  
uunncceerrttaaiinnttyy  aannaallyysseess  aaddddrreessss  tthhee  ppootteennttiiaall  iimmppaacctt  ooff  tthheessee  ccoonncceerrnnss  oonn  ppootteennttiiaall  bbeenneeffiittss  ffrroomm  tthhee  
pprrooppoosseedd  oozzoonnee  aanndd  PPMM22..55  ssttaannddaarrddss..  
  
  

IIIIII..  BBeenneeffiittss  OOff  TThhee  PPrrooppoosseedd  PPMM22..55  NNAAAAQQSS  
  

AA..  CCuurrrreenntt  aanndd  PPrrooppoosseedd  SSttaannddaarrddss  

  
TThhee  ccuurrrreenntt  ppaarrttiiccuullaattee  mmaatttteerr  ssttaannddaarrdd  iiss  bbaasseedd  oonn  PPMM1100,,  oorr  ppaarrttiicclleess  lleessss  tthhaann  1100  mmiiccrroonnss  iinn  ddiiaammeetteerr..    
TThhee  ssttaannddaarrdd  iiss  aa  mmaaxxiimmuumm  ooff  5500  μμgg//mm33  aannnnuuaall  mmeeaann,,  aavveerraaggeedd  oovveerr  33  yyeeaarrss,,  aanndd  115500  μμgg//mm33  2244--hhoouurr  
aavveerraaggee,,  wwiitthh  nnoo  mmoorree  tthhaann  oonnee  eexxppeecctteedd  eexxcceeeeddeennccee  ppeerr  yyeeaarr..4477          
  
TThhee  pprrooppoosseedd  ssttaannddaarrddss  wwoouulldd  rreettaaiinn  tthhee  5500  μμgg//mm33  aannnnuuaall  mmeeaann  ssttaannddaarrdd  ffoorr  PPMM1100,,  aalloonngg  wwiitthh  aa  2244--hhoouurr  
PPMM1100  ssttaannddaarrdd  ooff  115500  μμgg//mm33  aatt  tthhee  9988tthh  ppeerrcceennttiillee..    MMoosstt  iimmppoorrttaannttllyy,,  nneeww  ssttaannddaarrddss  ffoorr  tthhee  ffiinnee  ffrraaccttiioonn  
ooff  ppaarrttiiccuullaattee  mmaatttteerr,,  PPMM22..55,,  wwoouulldd  aallssoo  bbee  iimmppoosseedd..    TThheessee  wwoouulldd  bbee  aatt  tthhee  lleevveellss  ooff  1155  μμgg//mm33  aannnnuuaall  
mmeeaann,,  wwiitthh  aa  2244--hhoouurr  ssttaannddaarrdd  ooff  5500  μμgg//mm33  aatt  tthhee  9988tthh  ppeerrcceennttiillee..    AAccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  EEPPAA  AAddmmiinniissttrraattoorr,,  
tthhiiss  nneeww  ccoommbbiinnaattiioonn  ooff  aannnnuuaall  aanndd  ppeeaakk  PPMM1100  aanndd  PPMM22..55  ssttaannddaarrddss  wwoouulldd  ““pprrootteecctt  ppuubblliicc  hheeaalltthh  wwiitthh  aann  
aaddeeqquuaattee  mmaarrggiinn  ooff  ssaaffeettyy..””4488      
  
IInn  tthhee  pprrooppoosseedd  rruullee,,  EEPPAA  aaffffiirrmmss  tthhaatt  tthhee  ccuurrrreenntt  lleevveellss  ooff  tthhee  PPMM1100  ssttaannddaarrddss  aarree  aallrreeaaddyy  aaddeeqquuaatteellyy  
pprrootteeccttiivvee  ffoorr  aannyy  eeffffeeccttss  tthhaatt  mmiigghhtt  bbee  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  tthhee  ccooaarrssee  ffrraaccttiioonn..    FFoorr  eexxaammppllee,,  iitt  ssttaatteess  tthhaatt  
““tthhee  cclleeaarreesstt  ccoommmmuunniittyy  eeppiiddeemmiioollooggiiccaall  eevviiddeennccee  rreeggaarrddiinngg  ccooaarrssee  ffrraaccttiioonn  ppaarrttiicclleess  ffiinnddss  ssuucchh  eeffffeeccttss  
oonnllyy  iinn  aarreeaass  wwiitthh  nnuummeerroouuss  mmaarrkkeedd  eexxcceeeeddeenncceess  ooff  tthhee  ccuurrrreenntt  PPMM1100  ssttaannddaarrdd..””4499    EEPPAA  aallssoo  iinnddiiccaatteess  
tthhaatt  tthheerree  iiss  nnoo  eevviiddeennccee  ssuuggggeessttiinngg  tthhaatt  tthhee  ccooaarrssee  ffrraaccttiioonn  ooff  PPMM1100  mmiigghhtt  bbee  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  mmoorrttaalliittyy::  

                                                                                                                      
4444    OOnnee  rreecceenntt  jjoouurrnnaall  aarrttiiccllee  tthhaatt  ccoovveerrss  tthheessee  iissssuueess  iinn  ssttrraaiigghhttffoorrwwaarrdd  tteerrmmss  iiss  bbyy  SS..  VVeeddaall,,    ““AAmmbbiieenntt  

PPaarrttiicclleess  aanndd  HHeeaalltthh::  LLiinneess  tthhaatt  DDiivviiddee,,””  JJoouurrnnaall  ooff  tthhee  AAiirr  &&  WWaassttee  MMaannaaggeemmeenntt  AAssssoocciiaattiioonn,,  vvooll..  4477  ((MMaayy  
11999977)),,  pppp..  555511––558811..      

4455    SSeeee,,  ffoorr  eexxaammppllee,,  FF..  LLiippffeerrtt  aanndd  RR..  WWyyzzggaa,,  ““UUnncceerrttaaiinnttiieess  iinn  IIddeennttiiffyyiinngg  ‘‘RReessppoonnssiibbllee’’  PPoolllluuttaannttss  iinn  
OObbsseerrvvaattiioonnaall  EEppiiddeemmiioollooggyy  SSttuuddiieess,,””  IInnhhaallaattiioonn  TTooxxiiccoollooggyy,,  vvooll..  77  ((11999955)),,  pppp..  667711––668899..  

4466    SSeeee,,  ffoorr  eexxaammppllee,,  AA..  SSmmiitthh  aanndd  NN..  CChhaann,,  HHooww  SSttaattiissttiiccss  CCaann  MMiisslleeaadd  PPMM  PPoolliiccyy::  AA  CCaassee  ooff  SSmmookkee  aanndd  
MMiirrrroorrss??,,  DDeecciissiioonn  FFooccuuss  IInnccoorrppoorraatteedd,,  MMaarrcchh  1100,,  11999977,,  iinn  tthhee  PPMM  DDoocckkeett  ((ccooppiieess  aavvaaiillaabbllee  aatt  
hhttttpp::////wwwwww..ddffii..ccoomm))..  

4477  6611  FFeedd..  RReegg..  6655664400  
4488  6611  FFeedd..  RReegg..  6655665599  
4499    6611  FFeedd..  RReegg..  6655664499  



  
  

  

                                                        CCOOSSTTSS  ,,  EECCOONNOOMMIICC  IIMMPPAACCTTSS,,  AANNDD  BBEENNEEFFIITTSS                                        4433

““iinn  ccoonnttrraasstt  ttoo  ffiinnee  ppaarrttiicclleess,,  ccooaarrssee  ffrraaccttiioonn  ppaarrttiicclleess  aarree  mmoorree  cclleeaarrllyy  lliinnkkeedd  wwiitthh  cceerrttaaiinn  mmoorrbbiiddiittyy  
eeffffeeccttss  aatt  lleevveellss  aabboovvee  tthhoossee  aalllloowweedd  bbyy  tthhee  ccuurrrreenntt  2244--hhoouurr  ssttaannddaarrdd..””5500    TThhuuss,,  tthhee  oonnllyy  cchhaannggee  iinn  tthhee  
pprrooppoosseedd  rruullee  tthhaatt  iiss  rreelleevvaanntt  ffrroomm  tthhee  ppeerrssppeeccttiivvee  ooff  ccaallccuullaattiinngg  bbeenneeffiittss  iiss  tthhaatt  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  ffiinnee  
ppaarrttiicclleess  ssppeecciiffiiccaallllyy..    IInn  tthhee  ccoosstt  aanndd  bbeenneeffiitt  aannaallyysseess  ooff  tthhee  PPMM  RRIIAA,,  EEPPAA  ccoorrrreeccttllyy  ffiirrsstt  bbrriinnggss  aallll  ooff  tthhee  
aarreeaass  tthhaatt  aarree  oouutt  ooff  aattttaaiinnmmeenntt  wwiitthh  tthhee  ccuurrrreenntt  PPMM1100  ssttaannddaarrdd  iinnttoo  aattttaaiinnmmeenntt,,  aanndd  tthheenn  eessttiimmaatteess  
bbeenneeffiittss  ((aanndd  ccoossttss))  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  tthhee  nneeww  pprrooppoosseedd  PPMM22..55  ssttaannddaarrddss  iinnccrreemmeennttaallllyy  ffrroomm  tthhaatt  ssttaarrttiinngg  
ppooiinntt..      
  

BB..  EEPPAA’’ss  NNaattiioonnaall  BBeenneeffiittss  CCaatteeggoorriieess  aanndd  EEssttiimmaatteess    

  
EEPPAA’’ss  PPMM  RRIIAA  ddeevveellooppss  eessttiimmaatteess  ooff  tthhee  nnaattiioonnaall  bbeenneeffiittss  ooff  tthhee  pprrooppoosseedd  PPMM22..55  ssttaannddaarrddss  ffoorr  aa  nnuummbbeerr  
ooff  hheeaalltthh  eeffffeeccttss  ccaatteeggoorriieess..    IInn  aaddddiittiioonn,,  tthhee  nnaattiioonnaall  bbeenneeffiittss  eessttiimmaattee  iinncclluuddeess  ttwwoo  nnoonnhheeaalltthh  bbeenneeffiittss  
((““wweellffaarree  bbeenneeffiittss””))  ccaatteeggoorriieess..    TThhee  RRIIAA  ddeevveellooppss  eessttiimmaatteess  ooff  tthhee  aavvooiiddeedd  iinncciiddeennccee  oorr  sseevveerriittyy  ooff  eeaacchh  
ooff  tthhee  ccaatteeggoorriieess  wwhheenn  tthhee  pprrooppoosseedd  ssttaannddaarrdd  iiss  aapppplliieedd..    IItt  tthheenn  mmuullttiipplliieess  eeaacchh  bbyy  aa  mmoonneettiizzeedd  vvaalluuee  ffoorr  
tthhee  rreessppeeccttiivvee  eennddppooiinnttss,,  aanndd  ssuummss  tthheemm  ttoo  aacchhiieevvee  aann  oovveerraallll  eessttiimmaattee  ooff  ttoottaall  nnaattiioonnaall  bbeenneeffiittss  iinn  tthhee  
yyeeaarr  22000077..    IItt  sshhoouulldd  bbee  nnootteedd  tthhaatt  EEPPAA’’ss  eessttiimmaatteess  ooff  aavvooiiddeedd  iinncciiddeenncceess  iinn  eeaacchh  ccaatteeggoorryy,,  aanndd  tthhuuss  tthhee  
eessttiimmaattee  ooff  ttoottaall  bbeenneeffiittss,,  pprroovviiddee  oonnllyy  aa  ppooiinntt  eessttiimmaattee,,  wwiitthh  nnoo  rraannggee  ooff  uunncceerrttaaiinnttyy..    TThhee  oovveerraallll  lliisstt  ooff  
bbeenneeffiittss  ccaatteeggoorriieess  uusseedd  iinn  EEPPAA’’ss  bbeenneeffiittss  eessttiimmaattee  iiss  pprroovviiddeedd  iinn  TTaabbllee  22--11,,  aalloonngg  wwiitthh  iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  
tthhee  bbaassiiss  ffoorr  tthhee  ssttuuddiieess..5511  
  
  

TTaabbllee  22--11..    SSuummmmaarryy  ooff  EEPPAA’’ss  PPMM22..55  NNaattiioonnaall  BBeenneeffiitt  eessttiimmaatteess  ffoorr  FFuullll  AAttttaaiinnmmeenntt  ooff  tthhee  PPrrooppoosseedd  PPMM22..55  SSttaannddaarrdd,,  aanndd  
TThheeiirr  SScciieennttiiffiicc  BBaassiiss  
BBeenneeffiittss  CCaatteeggoorryy  EEssttiimmaatteedd  BBeenneeffiittss  iinn  

RRIIAA  (($$  mmiilllliioonnss  pp..aa..))  
%%  ooff  TToottaall    DDaattaa  BBaassiiss  SScciieennttiiffiicc  BBaassiiss  

MMoorrttaalliittyy  $$2222,,448855  ((SS--TT))  
$$  9977,,331199  ((LL--TT))  

3322%%  ((SS--TT))    
6688%%  ((LL--TT))  

PPMM22..55  eeppiiddeemm..  

CChhrroonniicc  BBrroonncchhiittiiss  $$4433,,444488  6633  ttoo  3300%%  PPMM1100  eeppiiddeemm..  
AAllll  rreessppiirraattoorryy  hhoossppiittaall  aaddmmiissssiioonnss  $$6633  <<  00..11%%  PPMM22..55  eeppiiddeemm..  
CCoonnggeessttiivvee  hheeaarrtt  ffaaiilluurree  hhoosspp..  aaddmmiiss..  $$3355  <<  00..11%%  PPMM1100  eeppiiddeemm..  
IIsscchheemmiicc  hheeaarrtt  ddiisseeaassee  hhoosspp..  aaddmmiiss..  $$4499  <<  00..11%%  PPMM1100  eeppiiddeemm..  
UUppppeerr  RReessppiirraattoorryy  SSyymmppttoommss  $$11  <<  00..11%%  PPMM1100  eeppiiddeemm..  
LLoowweerr  RReessppiirraattoorryy  SSyymmppttoommss  $$33  <<  00..11%%  PPMM1100,,,,  PPMM22..55  eeppiiddeemm..  
AAccuuttee  RReessppiirraattoorryy  SSyymmppttoommss  $$330066  00..44%%  PPMM1100  eeppiiddeemm..  
AAccuuttee  BBrroonncchhiittiiss  $$22  <<  00..11%%  PPMM1100,,  PPMM22..55  eeppiiddeemm..  
SShhoorrttnneessss  ooff  bbrreeaatthh  $$11  <<  00..11%%  PPMM1100  eeppiiddeemm..  
MMooddeerraattee  oorr  WWoorrssee  AAsstthhmmaa  SSttaattuuss  $$88  <<  00..11%%  PPMM22..55  eeppiiddeemm..  
RReessttrriicctteedd  AAccttiivviittyy  DDaayyss  $$5544  <<  00..11%%  PPMM22..55  eeppiiddeemm..  
VViissiibbiilliittyy  $$11440011  11  ttoo  22%%  lliigghhtt  eexxttiinnccttiioonn  pphhyyssiiccss  
HHoouusseehhoolldd  ssooiilliinngg  ddaammaaggee  $$993311  11%%  TTSSPP  eeccoonnoommeettrriicc  
TTOOTTAALL  $$6688,,778866  ((SS--TT))                

$$114433,,662200  ((LL--TT))  
110000%%      

  
  

                                                                                                                      
5500    6611  FFeedd..  RReegg..  6655665544  
5511  EEPPAA,,  RReegguullaattoorryy  IImmppaacctt  AAnnaallyyssiiss  ffoorr  tthhee  PPrrooppoosseedd  PPaarrttiiccuullaattee  MMaatttteerr  NNaattiioonnaall  AAmmbbiieenntt  AAiirr  QQuuaalliittyy  

SSttaannddaarrddss,,  DDeecceemmbbeerr  11999966,,  TTaabbllee  99..1111..  



  
  

  

4444                                RRPPPPII  

TThhee  oovveerraallll  nnaattiioonnaall  bbeenneeffiittss  eessttiimmaattee  tthhaatt  rreessuullttss  iiss  eeiitthheerr  $$6699  bbiilllliioonn  oorr  $$114444  bbiilllliioonn  ppeerr  yyeeaarr..    TThhee  rraannggee  
ddeeppeennddss  oonn  wwhhaatt  ““cchhooiiccee””  ooff  mmoorrttaalliittyy  eessttiimmaattee  iiss  uusseedd  rraatthheerr  tthhaann  aannyy  ffoorrmm  ooff  uunncceerrttaaiinnttyy..    TThheerree  aarree  
ttwwoo  ttyyppeess  ooff  mmoorrttaalliittyy  ssttuuddiieess::    
  
••  OOnnee  ttyyppee  llooookkss  aatt  cchhaannggeess  iinn  mmoorrttaalliittyy  aass  tthhee  ddaaiillyy  lleevveellss  fflluuccttuuaattee  iinn  aa  ssiinnggllee  cciittyy..    TThhiiss  iiss  ccaalllleedd  

““sshhoorrtt--tteerrmm  mmoorrttaalliittyy””  ((SS--TT))  bbeeccaauussee  iitt  iiss  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  ddaayy  ttoo  ddaayy  vvaarriiaattiioonnss,,  aanndd  ssuucchh  ddeeaatthhss,,  iiff  
tthheeyy  aarree  rreeaallllyy  ccaauussaallllyy  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  tthhee  PPMM  vvaarriiaattiioonnss,,  wwoouulldd  bbee  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  aaccuuttee  rreessppoonnsseess  
ttoo  bbrriieeff  bbuutt  hhiigghh  lleevveellss  ooff  aammbbiieenntt  PPMM..      

  
••  TThhee  sseeccoonndd  ttyyppee  ooff  mmoorrttaalliittyy  ssttuuddyy  llooookkss  aatt  cchhaannggeess  iinn  aavveerraaggee  mmoorrttaalliittyy  rraatteess  ffrroomm  cciittyy  ttoo  cciittyy,,  aanndd  

aassssoocciiaatteess  ddiiffffeerreenncceess  iinn  tthheessee  aavveerraaggee  rraatteess  wwiitthh  ddiiffffeerreenncceess  iinn  aavveerraaggee  PPMM  lleevveellss  bbeettwweeeenn  cciittiieess..    
TThhiiss  iiss  ccaalllleedd  ““lloonngg--tteerrmm  mmoorrttaalliittyy””  ((LL--TT))  bbeeccaauussee  iitt  aappppeeaarrss  ttoo  rreefflleecctt  tthhee  eeffffeecctt  ooff  cchhrroonniiccaallllyy  
hhiigghheerr  eexxppoossuurreess  ttoo  aammbbiieenntt  PPMM,,  aanndd  ddooeess  nnoott  nneecceessssaarriillyy  ccaappttuurree  oonnllyy  aaccuuttee  rreessppoonnsseess  ttoo  ppeeaakk  
aammbbiieenntt  PPMM  eeppiissooddeess..  

  
AAssssuummiinngg  tthhaatt  tthhiiss  ccoonncceeppttuuaall  ccoonnssttrruucctt  iiss  aa  vvaalliidd  oonnee,,  llooggiicc  ssaayyss  tthhaatt  ““lloonngg--tteerrmm””  mmoorrttaalliittyy  eessttiimmaatteess  
wwoouulldd  eennccoommppaassss  ““sshhoorrtt--tteerrmm””  eeffffeeccttss  aass  wweellll  aass  aannyy  eeffffeeccttss  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  cchhrroonniiccaallllyy  hhiigghheerr  
eexxppoossuurreess..    TThhuuss,,  oonnee  sshhoouulldd  nnoott  aadddd  sshhoorrtt--tteerrmm  aanndd  lloonngg--tteerrmm  mmoorrttaalliittyy  bbeenneeffiittss..    EEPPAA  tthheerreeffoorree  rreeppoorrttss  
ttwwoo  eessttiimmaatteess  ooff  ttoottaall  bbeenneeffiittss,,  oonnee  wwhhiicchh  uusseess  sshhoorrtt--tteerrmm  mmoorrttaalliittyy,,  aanndd  oonnee  wwhhiicchh  uusseess  lloonngg--tteerrmm  
mmoorrttaalliittyy..      
  
TThhee  hhiigghheerr  nnaattiioonnaall  bbeenneeffiittss  eessttiimmaattee  ooff  $$114444  bbiilllliioonn  iiss  bbaasseedd  oonn  lloonngg--tteerrmm  mmoorrttaalliittyy..    EEPPAA  cciitteess  tthhee  ffaacctt  
tthhaatt  iitt  iiss  hhiigghheerr  tthhaann  tthhee  sshhoorrtt--tteerrmm  eessttiimmaattee  aass  eevviiddeennccee  tthhaatt  tthheerree  iiss  pprroobbaabbllyy  aann  iinnccrreemmeennttaall  cchhrroonniicc  
mmoorrttaalliittyy  eeffffeecctt  iinn  aaddddiittiioonn  ttoo  aann  aaccuuttee  rreessppoonnssee  ttoo  ppeeaakk  aammbbiieenntt  lleevveellss  ooff  PPMM..    HHoowweevveerr,,  aass  tthhiiss  aannaallyyssiiss  
wwiillll  ddeemmoonnssttrraattee,,  wwhheenn  uunncceerrttaaiinnttyy  aanndd  eerrrroorrss  aarree  aaccccoouunntteedd  ffoorr,,  tthheerree  iiss  aaccttuuaallllyy  qquuiittee  lliittttllee  ddiiffffeerreennccee  
bbeettwweeeenn  tthhee  ttwwoo  ttyyppeess  ooff  mmoorrttaalliittyy  eessttiimmaatteess..5522      
  
FFoorr  eeiitthheerr  eessttiimmaattee  ooff  mmoorrttaalliittyy,,  tthhee  ccoommbbiinnaattiioonn  ooff  mmoorrttaalliittyy  aanndd  cchhrroonniicc  bbrroonncchhiittiiss  ccoolllleeccttiivveellyy  ssuumm  ttoo  
oovveerr  9955  ppeerrcceenntt  ooff  tthhee  ttoottaall  bbeenneeffiittss..    BBeeccaauussee  mmoorrttaalliittyy  aanndd  cchhrroonniicc  bbrroonncchhiittiiss  aarree  bbyy  ffaarr  tthhee  mmoosstt  
ddoommiinnaanntt  ccoommppoonneennttss  ooff  tthhee  ttoottaall  bbeenneeffiitt  eessttiimmaatteess,,  tthhiiss  aannaallyyssiiss  ffooccuusseess  oonn  tthhee  rraannggee  ooff  uunncceerrttaaiinnttyy  aanndd  
sseennssiittiivviittyy  bbrroouugghhtt  aabboouutt  bbyy  uunncceerrttaaiinnttyy  iinn  tthheessee  ttwwoo  eeffffeeccttss  ccaatteeggoorriieess..    AAddddiittiioonnaall  uunncceerrttaaiinnttyy  iiss  aallssoo  
pprreesseenntt  iinn  iinncciiddeennccee  oorr  vvaalluuaattiioonn  ooff  ootthheerr  bbeenneeffiittss  ccaatteeggoorriieess,,  bbuutt  iitt  iiss  hhiigghhllyy  uunnlliikkeellyy  tthhaatt  tthheessee  
uunncceerrttaaiinnttiieess  wwoouulldd  ssuubbssttaannttiiaallllyy  cchhaannggee  tthhee  rraannggeess  ooff  bbeenneeffiittss..    IItt  iiss,,  hhoowweevveerr,,  iinntteerreessttiinngg  ttoo  nnoottee  tthhaatt::  
  
••  TThhee  bbaassiiss  ffoorr  aallmmoosstt  aallll  ooff  tthhee  bbeenneeffiittss  iiss  eeppiiddeemmiioollooggiiccaall  ssttuuddiieess..    NNoott  oonnee  ooff  tthhee  hheeaalltthh  eeffffeeccttss  rriisskkss  

aappppeeaarrss  ttoo  bbee  ffoouunnddeedd  oonn  eevviiddeennccee  ooff  aa  cclliinniiccaall  oorr  llaabboorraattoorryy  nnaattuurree..    TThhuuss,,  aallll  ooff  tthheessee  hheeaalltthh  
eessttiimmaatteess  aarree  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  ppootteennttiiaall  bbiiaasseess  aanndd  ccaauussaalliittyy  uunncceerrttaaiinnttiieess  ddeessccrriibbeedd  iinn  tthhee  pprreecceeddiinngg  
sseeccttiioonn..      

  
••  MMaannyy  ooff  tthhee  uunnddeerrllyyiinngg  ddoossee--rreessppoonnssee  rreellaattiioonnsshhiippss  wweerree  ddeerriivveedd  ffrroomm  ssttuuddiieess  uussiinngg  PPMM1100  ((oorr  wwoorrssee,,  

TTSSPP))  rraatthheerr  tthhaann  PPMM22..55..    TThhee  aattttrriibbuuttiioonn  ooff  tthhee  eeffffeeccttss  oobbsseerrvveedd  iinn  mmoosstt  ooff  tthheessee  ssttuuddiieess  ttoo  tthhee  ffiinnee  

                                                                                                                      
5522    RReecceennttllyy,,  EEPPAA  hhaass  aacckknnoowwlleeddggeedd  aann  eerrrroorr  iinn  tthhee  eeppiiddeemmiioollooggiiccaall  ssttuuddyy  uunnddeerrllyyiinngg  tthhee  lloonngg--tteerrmm  mmoorrttaalliittyy  

eessttiimmaattee  ((EEPPAA  pprreessss  rreelleeaassee,,  AApprriill  22,,  11999977)),,  aanndd  rreevviisseedd  iittss  bbeenneeffiittss  nnuummbbeerrss  ddoowwnnwwaarrdd  2255  ppeerrcceenntt,,  wwhhiicchh  
wwoouulldd  iimmppllyy  aa  rreevviisseedd  ttoottaall  bbeenneeffiittss  eessttiimmaattee  ooff  $$111199  bbiilllliioonn,,  ooff  wwhhiicchh  $$7733  bbiilllliioonn  iiss  mmoorrttaalliittyy..    TThhiiss  
ccoorrrreeccttiioonn  iiss  iinnccoorrppoorraatteedd  iinnttoo  tthhee  ffoolllloowwiinngg  aannaallyyssiiss,,  aalloonngg  wwiitthh  ootthheerr  ssoouurrcceess  ooff  uunncceerrttaaiinnttyy..    
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ffrraaccttiioonn  ooff  PPMM  iiss  ppoossttuullaatteedd  bbyy  EEPPAA,,  rraatthheerr  tthhaann  ssuuppppoorrtteedd  bbyy  tthhee  uunnddeerrllyyiinngg  eeppiiddeemmiioollooggiiccaall  
ssttuuddiieess  tthheemmsseellvveess..  

  
TThheessee  ppooiinnttss  aalloonnee  sshhoouulldd  sseerrvvee  ttoo  hhiigghhlliigghhtt  tthhee  ddeeggrreeee  ooff  uunncceerrttaaiinnttyy  tthhaatt  iiss  iinnhheerreenntt  iinn  EEPPAA’’ss  bbeenneeffiitt  
eessttiimmaatteess..    HHoowweevveerr,,  iitt  iiss  ssttiillll  uusseeffuull  ttoo  eexxpplloorree  tthheessee  uunncceerrttaaiinnttiieess  iinn  aa  qquuaannttiittaattiivvee  ffaasshhiioonn,,  bbootthh  wwiitthh  
aanndd  wwiitthhoouutt  ccoonnssiiddeerraattiioonn  ooff  tthhee  pprroobblleemmaattiicc  iissssuuee  ooff  wwhheetthheerr  tthheerree  iiss  aa  ccaauussaall  rreellaattiioonnsshhiipp  bbeettwweeeenn  tthheessee  
ppootteennttiiaall  bbeenneeffiittss  ccaatteeggoorriieess  aanndd  ccuurrrreenntt  lleevveellss  ooff  aammbbiieenntt  PPMM22..55..  
  
FFiigguurree  22--11  hhaass  aallrreeaaddyy  pprroovviiddeedd  aa  ssuummmmaarryy  ooff  tthhee  oovveerraallll  qquuaannttiittaattiivvee  rreessuullttss  ooff  tthhiiss  eexxpplloorraattiioonn  ooff  
uunncceerrttaaiinnttiieess  iinn  tthhee  bbeenneeffiitt  eessttiimmaatteess..    TThhee  rreesstt  ooff  tthhiiss  sseeccttiioonn  wwiillll  pprroovviiddee  aa  ddeessccrriippttiioonn  ooff  tthhee  aannaallyyttiiccaall  
aapppprrooaacchh  uusseedd  ttoo  ddeerriivvee  tthheessee  rreessuullttss,,  aanndd  wwiillll  pprroovviiddee  mmoorree  ddeettaaiilleedd  sseettss  ooff  rreessuullttss  tthhaatt  uunnddeerrlliiee  FFiigguurree  
22--11  ffoorr  PPMM..    TThhiiss  sseeccttiioonn  iiss  ffoolllloowweedd  bbyy  aa  ssiimmiillaarr  sseeccttiioonn  tthhaatt  ffooccuusseess  oonn  tthhee  uunncceerrttaaiinnttyy  aannaallyyssiiss  ooff  
EEPPAA’’ss  oozzoonnee  bbeenneeffiitt  eessttiimmaatteess..  
  

CC..  OOvveerrvviieeww  ooff  AAnnaallyyssiiss  MMeetthhooddoollooggyy  ffoorr  PPMM  BBeenneeffiitt  RRee--AAsssseessssmmeenntt    

  
TThhiiss  aannaallyyssiiss  ffooccuusseedd  oonn  ddeevveellooppiinngg  aann  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  tthhee  mmaajjoorr  uunncceerrttaaiinnttiieess  iinn  EEPPAA’’ss  nnaattiioonnaall  
bbeenneeffiitt  aannaallyyssiiss  wwhhiicchh  ccoouulldd  iimmppaacctt  tthhee  oovveerraallll  bbeenneeffiitt  eessttiimmaatteess..    IInn  aaddddiittiioonn,,  sseevveerraall  ooff  tthhee  aassssuummppttiioonnss  
uunnddeerrllyyiinngg  EEPPAA’’ss  aannaallyyssiiss  wweerree  rreevviissiitteedd,,  aanndd  iinn  ssoommee  ccaasseess  aalltteerrnnaattiivvee  aassssuummppttiioonnss  wweerree  ddeevveellooppeedd  
wwhhiicchh  tthhee  aauutthhoorrss  vviieewweedd  aass  eeiitthheerr  mmoorree  ccoorrrreecctt  oorr  mmoorree  aapppprroopprriiaattee..    TThhee  uullttiimmaattee  pprroodduucctt  ooff  tthhiiss  
aannaallyyssiiss  iiss  aa  sseett  ooff  nnaattiioonnaall  bbeenneeffiitt  eessttiimmaatteess  ((bbootthh  iinn  tteerrmmss  ooff  bbootthh  iinncciiddeennccee  aanndd  mmoonneettiizzeedd))  wwhhiicchh  
rreefflleecctt  aa  ppllaauussiibbllee  rraannggee  ooff  oouuttccoommeess  iiff  tthhee  pprrooppoosseedd  rruullee  wweerree  ttoo  bbee  ffuullllyy  iimmpplleemmeenntteedd..    NNoo  ssiinnggllee  ppooiinntt  
wwiitthhiinn  aannyy  ooff  tthhee  rraannggeess  iiss  vviieewweedd  aass  ““mmoosstt  lliikkeellyy,,””  bbuutt  tthhee  rraannggee  iittsseellff,,  aanndd  tthhee  bbuullkk  ooff  tthhee  iinnddiivviidduuaall  
aalltteerrnnaattiivvee  sscceennaarriiooss,,  pprroovviiddee  mmoorree  aaccccuurraattee  aanndd  uusseeffuull  iinnffoorrmmaattiioonn  tthhaann  tthhee  ssiinnggllee  ppooiinntt  eessttiimmaattee  
pprroovviiddeedd  bbyy  EEPPAA..    TThhee  rreessuullttss  pprreesseenntteedd  hheerree  aarree  tthhuuss  mmoorree  rreelleevvaanntt  ffoorr  iinnffoorrmmiinngg  tthhee  ppoolliiccyy  mmaakkiinngg  
pprroocceessss..  
  
TThhee  aannaallyyssiiss  tthhaatt  iiss  rreeppoorrtteedd  iinn  EEPPAA’’ss  RRIIAA  ccaallccuullaatteess  bbeenneeffiittss  oonn  aa  ccoouunnttyy  lleevveell,,  tthheenn  aaggggrreeggaatteess  ttoo  
nnaattiioonnaall  eessttiimmaatteess..    HHoowweevveerr,,  tthhee  ddeettaaiillss  ooff  tthhee  uunnddeerrllyyiinngg  ccoouunnttyy--lleevveell  ddaattaa  aarree  nnoott  ppuubblliiccllyy  aavvaaiillaabbllee..    
EEPPAA  ddooeess  nnoott  eevveenn  rreeppoorrtt  tthhee  iiddeennttiittyy  ooff  tthhee  ccoouunnttiieess  tthhaatt  aarree  vviieewweedd  aass  bbeeiinngg  iinn  nnoonnaattttaaiinnmmeenntt  bbeeffoorree  oorr  
aafftteerr  ccoonnttrroollss  oonn  PPMM  pprreeccuurrssoorrss  aarree  aapppplliieedd..    TThhiiss  mmaakkeess  iitt  iimmppoossssiibbllee  ffoorr  oouuttssiiddee  ppaarrttiieess  ttoo  eexxaaccttllyy  
rreepplliiccaattee  EEPPAA’’ss  nnuummeerriiccaall  rreessuullttss,,  oorr  ttoo  cchheecckk  tthhee  aaccccuurraaccyy  ooff  EEPPAA’’ss  oowwnn  ccaallccuullaattiioonnss..    EEvveenn  aassppeeccttss  ooff  
tthhee  ddoossee--rreessppoonnssee  ffoorrmmuullaass  aarree  iinnssuuffffiicciieennttllyy  ddooccuummeenntteedd..      
  
DDFFII  mmaaddee  vveerrbbaall  rreeqquueessttss  ttoo  EEPPAA  ffoorr  rreelleevvaanntt  ppiieecceess  ooff  ssuuppppoorrttiinngg  ddaattaa..5533    EEPPAA  ccoonnssiisstteennttllyy  rreeffuusseedd  ttoo  
pprroovviiddee  uunnddeerrllyyiinngg  ddaattaa  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  ssuucchh  rreeqquueessttss..    HHoowweevveerr,,  mmoosstt  qquueerriieess  rreeggaarrddiinngg  hhooww  tthhee  
ccaallccuullaattiioonnss  wweerree  aaccttuuaallllyy  ppeerrffoorrmmeedd  wweerree  aaddddrreesssseedd  wweellll  eennoouugghh  ffoorr  DDFFII  ttoo  ddeevveelloopp  aann  eeqquuiivvaalleenntt  sseett  ooff  
bbeenneeffiittss  ccoommppuuttaattiioonnss  ffoorr  aa  ffeeww  iinnddiivviidduuaall  cciittiieess,,  aanndd  ffoorr  aa  ffeeww  ““rreepprreesseennttaattiivvee””  hhyyppootthheettiiccaall  cciittiieess..    TThhee  
sseennssiittiivviittiieess  ooff  iimmppaaccttss  eessttiimmaatteess  iinn  tthhiiss  sseett  ooff  rreeaall  aanndd  hhyyppootthheettiiccaall  cciittiieess  wweerree  aasssseesssseedd,,  aanndd  uusseedd  ttoo  
eessttiimmaattee  tthhee  aaggggrreeggaattee  sseennssiittiivviittyy  ooff  tthhee  nnaattiioonnaall--ssccaallee  iimmppaaccttss  eessttiimmaatteess..    WWhheerree  EEPPAA  rreeffuusseedd  ttoo  rreelleeaassee  
cceerrttaaiinn  ssoouurrccee  aanndd  iinntteerrmmeeddiiaattee--rreessuullttss  ddaattaa  nneecceessssaarryy  ttoo  rreepplliiccaattee  iittss  mmeetthhooddoollooggyy,,  DDFFII  mmaaddee  uussee  ooff  
eexxtteerrnnaall  ddaattaa  oorr  tteecchhnniiccaall  jjuuddggmmeennttss,,  wwhhiicchh  aarree  nnootteedd  iinn  tthhiiss  rreeppoorrtt..    OObbvviioouussllyy,,  tthhee  ffoolllloowwiinngg  aasssseessssmmeenntt  

                                                                                                                      
5533    TThheerree  wwaass  iinnssuuffffiicciieenntt  ttiimmee  iinn  tthhiiss  ppoolliiccyy  rreevviieeww  ppeerriioodd  ttoo  ggoo  tthhrroouugghh  tthhee  FFrreeeeddoomm  ooff  IInnffoorrmmaattiioonn  AAcctt  

rreeqquueesstt  pprroocceessss,,  aanndd  nnoo  aatttteemmppttss  wweerree  mmaaddee  ttoo  oobbttaaiinn  iinnffoorrmmaattiioonn  vviiaa  tthhaatt  rroouuttee..  
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ooff  uunncceerrttaaiinnttiieess  ccoouulldd  hhaavvee  bbeeeenn  mmuucchh  mmoorree  rriiggoorroouuss  iiff  EEPPAA  wwoouulldd  rreelleeaassee  mmoorree  ssppeecciiffiicc  ssuuppppoorrttiinngg  
iinnffoorrmmaattiioonn  rraatthheerr  tthhaann  jjuusstt  aa  nnaattiioonnaall  aaggggrreeggaattee  rreessuulltt..  
  
TThhee  ffoolllloowwiinngg  sstteeppss  wweerree  uunnddeerrttaakkeenn  iinn  tthhiiss  aannaallyyssiiss..    SSuucccceeeeddiinngg  sseeccttiioonnss  pprroovviiddee  mmoorree  ddiissccuussssiioonn  ooff  
eeaacchh  sstteepp..  
  

••  WWee  rreevviieewweedd  EEPPAA  aassssuummppttiioonnss  aanndd  aaddjjuusstteedd  ffoorr  mmeetthhooddoollooggiiccaall  eerrrroorrss  aanndd  iinnaapppprroopprriiaattee  
vvaalluuaattiioonnss..  

••  WWee  iinnvveessttiiggaatteedd  kkeeyy  sscciieennttiiffiicc  aanndd  eeppiiddeemmiioollooggiiccaall  uunncceerrttaaiinnttiieess  wwhhiicchh  ccoouulldd  aaffffeecctt  bbeenneeffiittss,,  
aanndd  ddeevveellooppeedd  rreeaassoonnaabbllee  rraannggeess  ffoorr  uunncceerrttaaiinn  ppaarraammeetteerrss..  

••  WWee  ddeetteerrmmiinneedd  ssuubb--ppooppuullaattiioonnss  wwhhiicchh  rreecceeiivvee  bbeenneeffiittss,,  aanndd  ddeevveellooppeedd  aa  mmeetthhooddoollooggyy  ffoorr  
aaggggrreeggaattiinngg  ttoo  nnaattiioonnaall  eessttiimmaatteess..  

••  WWee  aasssseesssseedd  tthhee  sseennssiittiivviittyy  ooff  hheeaalltthh  eeffffeeccttss  iinncciiddeenncceess  ttoo  tthhee  kkeeyy  uunncceerrttaaiinnttiieess..  

••  WWee  aaggggrreeggaatteedd  iinncciiddeenncceess  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  cchhaannggeess  iinn  EEPPAA’’ss  nnaattiioonnaall  iinncciiddeennccee  eessttiimmaatteess..  

••  WWee  aapppplliieedd  vvaalluueess  ppeerr  iinncciiddeenntt  ttoo  ddeevveelloopp  rraannggeess  ooff  nnaattiioonnaall  mmoonneettiizzeedd  bbeenneeffiittss..  

  
IInn  tthhee  ddiissccuussssiioonn,,  ooccccaassiioonnaall  rreeffeerreenncceess  aarree  mmaaddee  ttoo  ssppeecciiffiicc  hheeaalltthh  eeffffeeccttss  ssttuuddiieess  tthhaatt  aarree  uusseedd  iinn  tthhee  
bbeenneeffiittss  eessttiimmaattiioonn  pprroocceessss..    TThheessee  ssttuuddiieess  aarree  rreeffeerrrreedd  ttoo  bbyy  ffiirrsstt  aauutthhoorr  aanndd  ddaattee..    AAppppeennddiixx  33  pprroovviiddeess  
tthhee  ffuullll  rreeffeerreennccee  ffoorr  eeaacchh  ooff  tthheessee  ssttuuddiieess..  
  

DD..  AAddjjuussttmmeennttss  ttoo  CCoorrrreecctt  ffoorr  EErrrroorrss  aanndd  IInnaapppprroopprriiaattee  VVaalluuaattiioonn  

  
TThheerree  aarree  ttwwoo  bbaassiicc  ttyyppeess  ooff  pprroobblleemmss  wwiitthh  EEPPAA’’ss  PPMM  bbeenneeffiitt  eessttiimmaatteess..    TThhee  ffiirrsstt  ttyyppee  iiss  tthhee  uussee  ooff  
aassssuummppttiioonnss  aanndd  jjuuddggmmeennttss  tthhaatt  tthhee  aauutthhoorrss  bbeelliieevvee  aarree  uunnjjuussttiiffiieedd  oorr  eerrrroonneeoouuss..    TThhee  sseeccoonndd  ttyyppee  iiss  ppuurree  
uunncceerrttaaiinnttyy  tthhaatt  rreemmaaiinnss  iinn  tthhee  eevviiddeennccee  bbeeiinngg  uusseedd  ttoo  ddeerriivvee  bbeenneeffiitt  eessttiimmaatteess..    IInn  tthhee  ffiirrsstt  sstteepp,,  DDFFII  
mmaaddee  aaddjjuussttmmeennttss  ttoo  rreefflleecctt  eerrrroorrss  iinn  aassssuummppttiioonnss  aanndd  jjuuddggmmeennttss  tthhaatt  aa  llaarrggee  nnuummbbeerr  ooff  ppuubblliicc  ggrroouuppss  
wwhhoo  ssuubbmmiitttteedd  ffoorrmmaall  ccoommmmeennttss  ttoo  EEPPAA  aaggrreeee  aarree  iinnaapppprroopprriiaattee..    TThhee  rreessuulltt  iiss  aann  aalltteerrnnaattiivvee  ppooiinntt  
eessttiimmaattee  tthhaatt  iiss  ddeennootteedd  aass  tthhee  ““DDFFII  vvaalluuaattiioonn//aassssuummppttiioonnss  bbaasseelliinnee””  ffrroomm  wwhhiicchh  uunncceerrttaaiinnttyy  aannaallyyssiiss  
sscceennaarriiooss  tthheenn  pprroocceeeedd..    TThhee  rraattiioonnaallee  ffoorr  ssppeecciiffiicc  cchhaannggeess  ttoo  tthhee  vvaalluuaattiioonn  oorr  aassssuummppttiioonnss  iiss  ddeettaaiilleedd  iinn  
tthhiiss  sseeccttiioonn..    TThheeiirr  iimmppaacctt  iinn  cchhaannggiinngg  EEPPAA’’ss  nnoommiinnaall  bbeenneeffiitt  eessttiimmaatteess  ((bbeeffoorree  aannyy  sseennssiittiivviittyy  aannaallyyssiiss  iiss  
aapppplliieedd))  iiss  aallssoo  ddiissccuusssseedd..    FFiigguurree  22--22  sshhoowwss  tthhee  pprrooggrreessssiioonn  ooff  cchhaannggeess  iinn  tthhee  nnoommiinnaall  eessttiimmaatteess  aass  
aassssuummppttiioonnss  aarree  cchhaannggeedd  ffrroomm  EEPPAA  ttoo  DDFFII’’ss  bbaasseelliinnee..  
  
PPAA’’ss  eessttiimmaattee  ooff  bbeenneeffiittss  iinn  tthhee  RRIIAA..    AAss  wwaass  ddiissccuusssseedd  aabboovvee,,  TTaabbllee  99..1111  ooff  tthhee  PPMM  RRIIAA  eessttiimmaatteess  ffuullll  
aattttaaiinnmmeenntt  bbeenneeffiittss  uussiinngg  ttwwoo  ddiiffffeerreenntt  mmeeaassuurreess  ooff  mmoorrttaalliittyy,,  sshhoorrtt--tteerrmm  ((SS--TT))  aanndd  lloonngg--tteerrmm  ((LL--TT))..    
EEPPAA’’ss  ppooiinntt  eessttiimmaatteess  ffoorr  aannnnuuaall  nnaattiioonnaall  bbeenneeffiittss  iinn  tthhee  RRIIAA  ((aafftteerr  rroouunnddiinngg  ttoo  tthhee  nneeaarreesstt  bbiilllliioonn))  aarree::  
  
  TToottaall  BBeenneeffiittss  ooff  ffuullll  aattttaaiinnmmeenntt,,  ccoouunnttiinngg  SS--TT  mmoorrttaalliittyy::    $$6699  bbiilllliioonn  
  TToottaall  BBeenneeffiittss  ooff  ffuullll  aattttaaiinnmmeenntt,,  ccoouunnttiinngg  LL--TT  mmoorrttaalliittyy::  $$114444  bbiilllliioonn  

  
CCoorrrreeccttiioonn  ooff  LL--TT  mmoorrttaalliittyy  rriisskk  ccaallccuullaattiioonn..    EEPPAA  hhaass  aacckknnoowwlleeddggeedd  aann  eerrrroorr  iinn  iittss  LL--TT  mmoorrttaalliittyy  
eessttiimmaatteess,,  sstteemmmmiinngg  ffrroomm  aann  eerrrroorr  iinn  iittss  iinntteerrpprreettaattiioonn  ooff  tthhee  uunnddeerrllyyiinngg  eeppiiddeemmiioollooggiiccaall  ssttuuddyy  ((ii..ee..,,  PPooppee  
eett  aall..,,  11999955))..    TThhaatt  ssttuuddyy  ddeevveellooppeedd  iittss  rriisskk  eessttiimmaatteess  rreellaattiivvee  ttoo  mmeeddiiaann  ccoonncceennttrraattiioonnss  ooff  PPMM22..55,,  rraatthheerr  
tthhaann  mmeeaann  ccoonncceennttrraattiioonnss..    EEPPAA’’ss  bbeenneeffiittss  eessttiimmaattiioonn  ffoorr  LL--TT  mmoorrttaalliittyy  uusseedd  tthhee  rreellaattiivvee  rriisskk  rreessuullttss  ffrroomm  
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tthhiiss  ssttuuddyy  aass  iiff  tthheeyy  aapppplliieedd  ttoo  mmeeaann  ccoonncceennttrraattiioonnss..    RRoouugghhllyy  ssppeeaakkiinngg,,  tthhee  mmeeaann  ccoonncceennttrraattiioonn  iinn  
aammbbiieenntt  PPMM  ddaattaa  iiss  aabboouutt  2255  ppeerrcceenntt  hhiigghheerr  tthhaann  tthhee  mmeeddiiaann  ccoonncceennttrraattiioonn  ((rreefflleeccttiinngg  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  
aammbbiieenntt  ccoonncceennttrraattiioonnss  tteenndd  ttoo  bbee  ssoommeewwhhaatt  sskkeewweedd  iinn  ddiissttrriibbuuttiioonn,,  rraatthheerr  tthhaann  nnoorrmmaallllyy  ddiissttrriibbuutteedd))..5544    
EEPPAA  hhaass  ppuubblliiccllyy  aannnnoouunncceedd  tthhaatt  ccoorrrreeccttiioonn  ooff  tthhiiss  eerrrroorr  wwiillll  rreessuulltt  iinn  aann  aapppprrooxxiimmaattee  rreedduuccttiioonn  ooff  tthhee  
aavvooiiddeedd  LL--TT  ddeeaatthhss  ffrroomm  2200,,000000  ttoo  1155,,000000——aa  2255  ppeerrcceenntt  ddeeccrreeaassee..5555    TThhee  uunncceerrttaaiinnttyy  aannaallyyssiiss  iinn  tthhiiss  
rreeppoorrtt  iiss  bbaasseedd  oonn  tthhee  ccoorrrreecctteedd  eessttiimmaattee  ffoorr  LL--TT  mmoorrttaalliittyy..    AAfftteerr  aappppllyyiinngg  tthhiiss  2255  ppeerrcceenntt  ttoo  tthhee  LL--TT  
mmoorrttaalliittyy  bbeenneeffiitt  eessttiimmaattee  iinn  tthhee  RRIIAA  (($$9977  bbiilllliioonn)),,  tthhee  aaggggrreeggaattiioonn  bbeenneeffiittss  eessttiimmaattee  ((sshhoowwnn  aass  tthhee  
sseeccoonndd  sseett  ooff  bbaarrss  iinn  FFiigguurree  22--22))  bbeeccoommeess::  
  TToottaall  bbeenneeffiittss  ooff  ffuullll  aattttaaiinnmmeenntt,,  ccoouunnttiinngg  SS--TT  mmoorrttaalliittyy::    $$6699  bbiilllliioonn  
  TToottaall  bbeenneeffiittss  ooff  ffuullll  aattttaaiinnmmeenntt,,  ccoouunnttiinngg  LL--TT  mmoorrttaalliittyy::  $$112200  bbiilllliioonn  
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WWee  aallssoo  iinnccoorrppoorraattee  tthhiiss  ccoorrrreeccttiioonn  iinnttoo  tthhee  EEPPAA  ppooiinntt  eessttiimmaatteess  wwhhiicchh  aappppeeaarr  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  rreemmaaiinnddeerr  
ooff  tthhiiss  sseeccttiioonn  oonn  ppaarrttiiccuullaattee  mmaatttteerr  bbeenneeffiittss..  
  
AAddjjuussttmmeenntt  ttoo  VVaalluuee  ooff  LLiiffee  eessttiimmaatteess..    EEPPAA  uusseess  $$44..88  mmiilllliioonn  ppeerr  eessttiimmaatteedd  rreedduuccttiioonn  iinn  mmoorrttaalliittyy..    
TThheerree  aarree  aa  nnuummbbeerr  ooff  rreeaassoonnss  ttoo  bbeelliieevvee  tthhaatt  tthhiiss  iiss  aann  oovveerrllyy  hhiigghh  vvaalluuee..    EEccoonnoommiissttss  hhaavvee  lloonngg  

                                                                                                                      
5544    KK..  JJoonneess,,  IIss  EEPPAA  MMiisslleeaaddiinngg  tthhee  PPuubblliicc  AAbboouutt  tthhee  HHeeaalltthh  RRiisskkss  ffrroomm  PPMM22..55??    AAnn  AAnnaallyyssiiss  ooff  tthhee  SScciieennccee  

BBeehhiinndd  EEPPAA’’ss  PPMM22..55  SSttaannddaarrdd,,  rreeppoorrtt  pprreeppaarreedd  ffoorr  CCiittiizzeennss  ffoorr  aa  SSoouunndd  EEccoonnoommyy  FFoouunnddaattiioonn,,  WWaasshhiinnggttoonn,,  
DD..CC..,,  MMaayy  11999977,,  pp..  66..  

5555  ““SSttaatteemmeenntt  ooff  MMaarryy  NNiicchhoollss,,  EEPPAA  AAssssiissttaanntt  AAddmmiinniissttrraattoorr,,  OOffffiiccee  ooff  AAiirr  aanndd  RRaaddiiaattiioonn,,””  EEPPAA  pprreessss  rreelleeaassee,,  
AApprriill  22,,  11999977..  
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aaddvvooccaatteedd  eessttiimmaattiinngg  bbeenneeffiittss  oonn  tthhee  bbaassiiss  ooff  ““yyeeaarrss  ooff  lloosstt  lliiffee””  oorr  ““qquuaalliittyy  aaddjjuusstteedd  lloossss  ooff  lliiffee--yyeeaarrss””  
rraatthheerr  tthhaann  oonn  ““nnuummbbeerrss  ooff  lliivveess  lloosstt,,””  ssiimmppllyy  bbeeccaauussee  tthhiiss  iiss  tthhee  oonnllyy  wwaayy  ttoo  aapppprroopprriiaatteellyy  rreefflleecctt  tthhee  ffaacctt  
tthhaatt  ssoommee  ffoorrmmss  ooff  lliiffee  rriisskk  aarree  cclleeaarrllyy  ooff  ggrreeaatteerr  ccoonncceerrnn  tthhaann  ootthheerrss..    TThhiiss  pprreeffeerreennccee  aammoonngg  eeccoonnoommiissttss  
iiss  rreefflleecctteedd  iinn  kkeeyy  ccuurrrreenntt--AAddmmiinniissttrraattiioonn  ccoommmmuunniiccaattiioonnss  oonn  tthhiiss  iissssuuee::    
  
••  EExxppeerrtt  eeccoonnoommiissttss  rreevviieewwiinngg  EEPPAA’’ss  ddrraafftt  rreeppoorrtt  TThhee  BBeenneeffiittss  aanndd  CCoossttss  ooff  tthhee  CClleeaann  AAiirr  AAcctt,,  11997700--

11999900  ((tthhee  ““RReettrroossppeeccttiivvee  SSttuuddyy””))  hhaavvee  aarrgguueedd  tthhaatt  mmoorrttaalliittyy  iimmppaaccttss  iinn  tthhaatt  ssttuuddyy  sshhoouulldd  bbee  vvaalluueedd  
aaccccoorrddiinngg  ttoo  eexxppeecctteedd  yyeeaarrss  ooff  lloosstt  lliiffee  rraatthheerr  tthhaann  nnuummbbeerrss  ooff  lliivveess  lloosstt..5566      

  
••  TThhee  OOffffiiccee  ooff  tthhee  PPrreessiiddeenntt’’ss  gguuiiddeelliinneess  ffoorr  eeccoonnoommiicc  aannaallyyssiiss  iinn  RRIIAAss  aallssoo  ssuuggggeesstt  tthhee  iimmppoorrttaannccee  

ooff  ccoonnssiiddeerriinngg  vvaalluuee  bbaasseedd  oonn  eexxppeecctteedd  lloosstt  lliiffee--yyeeaarrss  iinn  ccoonnttrraasstt  ttoo  vvaalluuee  bbaasseedd  oonn  aa  rraannddoomm  
““ssttaattiissttiiccaall  lliiffee..””5577      

  
TThhee  pprroobblleemmss  ooff  uussiinngg  ““nnuummbbeerrss  ooff  lliivveess  lloosstt””  aarree  hhiigghhlliigghhtteedd  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  PPMM..    AAllll  aatttteemmppttss  ttoo  ddeevveelloopp  
aann  aarrgguummeenntt  ffoorr  bbiioollooggiiccaall  ppllaauussiibbiilliittyy  tthhaatt  PPMM  ccaann  ccaauussee  mmoorrttaalliittyy  hhaavvee  rreelliieedd  oonn  tthhee  iiddeeaa  tthhaatt  tthhee  
aaffffeecctteedd  iinnddiivviidduuaallss  aarree  sseevveerreellyy  iillll,,  aanndd  oonn  tthhee  vveerrggee  ooff  ddyyiinngg  dduuee  ttoo  pprree--eexxiissttiinngg  ddiisseeaassee  oorr  aaggee;;  eelleevvaatteedd  
PPMM  eeffffeeccttiivveellyy  bbeeccoommeess  tthhee  ““llaasstt  ssttrraaww””  rraatthheerr  tthhaann  aa  ssppeecciiffiicc  pprreecciippiittaattiinngg  eevveenntt..    TThhuuss,,  eevveenn  bbyy  EEPPAA’’ss  
jjuuddggmmeenntt,,  aannyy  ddeeaatthhss  tthhaatt  mmiigghhtt  ((tteemmppoorraarriillyy))  bbee  aavvooiiddeedd  bbyy  tthhee  pprrooppoosseedd  rreegguullaattiioonn,,  wwoouulldd  aaccccrruuee  
ddiisspprrooppoorrttiioonnaatteellyy  ttoo  tthhee  eellddeerrllyy  oorr  vveerryy  iillll..    HHoowweevveerr,,  tthhee  vvaalluuaattiioonn  eessttiimmaattee  uusseedd  bbyy  EEPPAA  rreefflleeccttss  aa  
rraannddoommllyy  lloosstt  lliiffee,,  aanndd  eennccoommppaasssseess  rriisskkss  tthhaatt  mmiigghhtt  iinnvvoollvvee  aa  mmuucchh  ggrreeaatteerr  sshhoorrtteenniinngg  ooff  lliiffeessppaann  tthhaann  
aappppeeaarrss  ttoo  bbee  jjuussttiiffiieedd  ffoorr  PPMM  mmoorrttaalliittyy  iimmppaaccttss..    FFoorr  tthhiiss  rreeaassoonn  aalloonnee,,  tthheerree  iiss  aann  aarrgguummeenntt  ffoorr  uussiinngg  aa  
ssuubbssttaannttiiaallllyy  lloowweerr  vvaalluuee  ppeerr  mmoorrttaalliittyy  iinncciiddeenntt  iinn  tthhee  PPMM  bbeenneeffiittss  eessttiimmaattee..  
  
IInn  aaddddiittiioonn,,  ssoommee  hhaavvee  ssuuggggeesstteedd  tthhaatt  tthhee  $$44..88  mmiilllliioonn  ppeerr  ““ssttaattiissttiiccaall  lliiffee  lloosstt””  mmaayy  iittsseellff  bbee  ttoooo  hhiigghh..    
OOnnee  ccrriittiicciissmm  iiss  tthhaatt  EEPPAA’’ss  vvaalluuee--ooff--lliiffee  ffiigguurree  iiss  bbaasseedd  ppaarrttllyy  oonn  ““ccoonnttiinnggeenntt  vvaalluuaattiioonn””  ssttuuddiieess  rraatthheerr  
tthhaann  mmaarrkkeett--bbaasseedd  bbeehhaavviioorr..    TThheerree  aarree  mmaannyy  ssoouurrcceess  ooff  mmaarrkkeett--bbaasseedd  iinnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  wwiilllliinnggnneessss  ttoo  
ppaayy  ttoo  aavvooiidd  aa  lloossss  ooff  lliiffee,,  aanndd  tthheessee  ssttuuddiieess  aallssoo  ffiinndd  aa  lloowweerr  vvaalluuee  tthhaann  tthhaatt  pprroodduucceedd  bbyy  tthhee  
hhyyppootthheettiiccaall  aanndd  nnoonnbbiinnddiinngg  ssuurrvveeyy  aapppprrooaacchh  tthhaatt  ccoonnttiinnggeenntt  vvaalluuaattiioonn  rreelliieess  oonn..    EEvveenn  mmaarrkkeett--bbaasseedd  
eessttiimmaatteess,,  hhoowweevveerr,,  sshhoouulldd  bbee  ccaarreeffuullllyy  ssccrruuttiinniizzeedd  ffoorr  tthhee  iimmppaacctt  ooff  aaggee  oonn  tthhee  eessttiimmaattee,,  aanndd  sshhoouulldd  bbee  
ccoonnvveerrtteedd  iinnttoo  aa  vvaalluuee  ppeerr  yyeeaarr  ooff  lloosstt  lliiffee  eexxppeeccttaannccyy  bbeeffoorree  bbeeiinngg  aapppplliieedd  ttoo  tthhee  PPMM  ssiittuuaattiioonn..  
  
OOnnee  sseett  ooff  ccoommmmeennttss  ssuubbmmiitttteedd  ttoo  EEPPAA  oonn  tthhee  PPMM  RRIIAA  nnootteedd  ttwwoo  aalltteerrnnaattiivvee  lloowweerr  vvaalluueess  tthhaatt  mmaayy  bbee  
mmoorree  aapppprroopprriiaattee,,  bbuutt  wwhhiicchh  aallssoo  aappppeeaarr  ttoo  oovveerrssttaattee  tthhee  bbeenneeffiittss  iiff  oonnee  wweerree  ttoo  aaccccoouunntt  ffoorr  lliikkeellyy  
ddiiffffeerreenncceess  iinn  yyeeaarrss  ooff  lloosstt  lliiffee  eexxppeeccttaannccyy..    TThheessee  aarree::  $$22..77  mmiilllliioonn  ppeerr  ssttaattiissttiiccaall  lliiffee  ffrroomm  tthhee  
DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  TTrraannssppoorrttaattiioonn  ((wwhhiicchh  wwoouulldd  tthheenn  nneeeedd  ttoo  bbee  aaddjjuusstteedd  ffoorr  tthhee  lleesssseerr  aavveerraaggee  yyeeaarrss  lloosstt  ffoorr  
ppoolllluuttiioonn  rraatthheerr  tthhaann  ttrraannssppoorrttaattiioonn  rriisskkss)),,  aanndd  $$11..33  mmiilllliioonn  ffoorr  aann  aavveerraaggee  ooff  1122  yyeeaarrss  ooff  lloosstt  lliiffee  ffrroomm  tthhee  
NNaattiioonnaall  RReesseeaarrcchh  CCoouunncciill..5588    TThhiiss  iinnffoorrmmaattiioonn  wwoouulldd  ssuuggggeesstt  tthhaatt  aann  eeqquuiivvaalleenntt  vvaalluuee,,  aafftteerr  aaddjjuussttiinngg  ffoorr  
aa  rriisskk  tthhaatt  wwoouulldd  iimmppllyy  oonnllyy  aa  ffeeww  yyeeaarrss  ooff  lloosstt  lliiffee  eexxppeeccttaannccyy,,  mmiigghhtt  bbee  iinn  tthhee  rraannggee  ooff  $$11  ttoo  22  mmiilllliioonn..  
  

                                                                                                                      
5566  LLeetttteerr  ffrroomm  DDrr..  RRiicchhaarrdd  SScchhmmaalleennsseeee,,  CChhaaiirr  ooff  EEPPAA’’ss  AAddvviissoorryy  CCoouunncciill  oonn  CClleeaann  AAiirr  CCoommpplliiaannccee  AAnnaallyyssiiss,,  

ttoo  CCaarrooll  BBrroowwnneerr,,  EEPPAA  AAddmmiinniissttrraattoorr,,  ddaatteedd  OOccttoobbeerr  2233,,  11999966  ((DDoocckkeett  NNuummbbeerr  EEPPAA--SSAABB--CCOOUUNNCCIILL--LLTTRR--
9977--000011))..  

5577  WWhhiittee  HHoouussee,,  EEccoonnoommiicc  AAnnaallyyssiiss  ooff  FFeeddeerraall  RReegguullaattiioonnss  iinn  EExxeeccuuttiivvee  OOrrddeerr  1122886666,,  JJuunnee  1111,,  11999966..  
5588  TT..  HHooppkkiinnss,,  CCaann  NNeeww  AAiirr  SSttaannddaarrddss  ffoorr  FFiinnee  PPaarrttiicclleess  LLiivvee  UUpp  ttoo  EEPPAA  HHooppeess??    PPoolliiccyy  BBrriieeff  118800,,  CCeenntteerr  ffoorr  

tthhee  SSttuuddyy  ooff  AAmmeerriiccaann  BBuussiinneessss,,  AApprriill,,  11999977..    TThhiiss  PPoolliiccyy  BBrriieeff  iiss  bbaasseedd  oonn  ffoorrmmaall  ccoommmmeennttss  ssuubbmmiitttteedd  oonn  
tthhee  pprrooppoosseedd  PPMM  rruullee  bbyy  tthhee  RReegguullaattoorryy  AAnnaallyyssiiss  PPrrooggrraamm  ooff  GGeeoorrggee  MMaassoonn  UUnniivveerrssiittyy,,  wwhhiicchh  ccaann  bbee  ffoouunndd  
iinn  tthhee  PPMM  DDoocckkeett..  



  
  

  

                                                        CCOOSSTTSS  ,,  EECCOONNOOMMIICC  IIMMPPAACCTTSS,,  AANNDD  BBEENNEEFFIITTSS                                        4499

AAlltthhoouugghh  tthhee  ssiinnggllee  ““ccoorrrreecctt””  vvaalluuee  ttoo  uussee  iiss  uullttiimmaatteellyy  aa  mmaatttteerr  ooff  jjuuddggmmeenntt,,  tthheerree  aappppeeaarrss  ttoo  bbee  
ssuubbssttaannttiiaall  eevviiddeennccee  tthhaatt  tthhee  $$44..88  mmiilllliioonn  vvaalluuee  iinn  EEPPAA’’ss  aannaallyyssiiss  iiss  iinnaapppprroopprriiaatteellyy  hhiigghh  ffoorr  aapppplliiccaattiioonn  
iinn  tthhee  ccaassee  ooff  PPMM--rreellaatteedd  bbeenneeffiittss..    TThhee  mmaaiinn  rreeaassoonn  iitt  mmaayy  bbee  ttoooo  hhiigghh  iiss  tthhaatt  iitt  ddooeess  nnoott  aaccccoouunntt  ffoorr  tthhee  
mmuucchh  bbrriieeffeerr  lliiffee  sshhoorrtteenniinngg  tthhaatt  aappppeeaarrss  ttoo  bbee  lliikkeellyy  ffoorr  aannyy  ppootteennttiiaall  PPMM--rreellaatteedd  ddeeaatthhss..    AA  ssuuppppoorrttiinngg  
bbuutt  mmoorree  mmiinnoorr  rreeaassoonn  iiss  tthhaatt  tthhiiss  eessttiimmaattee  ddooeess  iinnccoorrppoorraattee  vvaalluueess  bbaasseedd  oonn  ccoonnttiinnggeenntt  vvaalluuaattiioonn,,  eevveenn  
tthhoouugghh  tthheerree  aarree  aa  ssuubbssttaannttiiaall  nnuummbbeerr  ooff  mmaarrkkeett--bbaasseedd  vvaalluuee  eessttiimmaatteess  aavvaaiillaabbllee..    CCoommmmeennttss  ffiilleedd  iinn  tthhee  
PPMM  DDoocckkeett  iinncclluuddee  aa  ssuubbssttaannttiiaall  eeffffoorrtt  bbyy  tthhee  EEOOPP  GGrroouupp,,  IInncc..  ttoo  ddeevveelloopp  aanndd  aappppllyy  aann  eessttiimmaattee  ooff  tthhee  
PPMM  mmoorrttaalliittyy  bbeenneeffiittss  uussiinngg  tthhee  mmoorree  ddeessiirraabbllee  ““lliiffee--yyeeaarr””  aannaallyyssiiss,,  tthhaatt  rreefflleeccttss  tthhee  eexxppeecctteedd  yyeeaarrss  ooff  lliiffee  
lloosstt  rraatthheerr  tthhaann  nnuummbbeerrss  ooff  ddeeaatthhss..5599    EEOOPP  GGrroouupp  IInncc..  uusseess  tthhiiss  mmeeaassuurree  aanndd  ssppeecciiffiiccaallllyy  rree--aannaallyyzzeess  
EEPPAA’’ss  PPMM  mmoorrttaalliittyy  bbeenneeffiittss..    TThheeiirr  aapppprrooaacchh  rreessuullttss  iinn  aann  eeffffeeccttiivvee  aaddjjuussttmmeenntt  ttoo  tthhee  $$44..88  mmiilllliioonn  vvaalluuee  
ppeerr  ““ssttaattiissttiiccaall  lliiffee  lloosstt””::  wwhhiillee  tthhee  ddoollllaarr  vvaalluuee  aassssiiggnneedd  ttoo  eeaacchh  eessttiimmaatteedd  PPMM--aassssoocciiaatteedd  ““ddeeaatthh””  iiss  
lloowweerr  tthhaann  $$44..88  mmiilllliioonn,,  tthhee  uunnddeerrllyyiinngg  vvaalluuee  ppeerr  rraannddoomm  ssttaattiissttiiccaall  lliiffee  rreemmaaiinnss  aatt  $$44..88  mmiilllliioonn,,  jjuusstt  aass  
EEPPAA  hhaass  uusseedd..    EEOOPP  GGrroouupp  IInncc..  aannaallyyzzeedd  SS--TT  aanndd  LL--TT  bbeenneeffiittss  sseeppaarraatteellyy,,  aanndd  tthheeiirr  eessttiimmaatteess  ooff  ttoottaall  
mmoorrttaalliittyy  bbeenneeffiittss  wweerree::  
  
  FFoorr  SS--TT  mmoorrttaalliittyy::  RRIIAA  eessttiimmaattee  $$2222..55  bbiilllliioonn  ⇒⇒  EEOOPP  eessttiimmaattee  $$99..22  bbiilllliioonn  ((5599%%  lleessss))  
  FFoorr  LL--TT  mmoorrttaalliittyy::  RRIIAA  eessttiimmaattee  $$9977..33  bbiilllliioonn  ⇒⇒  EEOOPP  eessttiimmaattee  $$1188..66  bbiilllliioonn    ((8811%%  lleessss))  
  
TThhuuss,,  tthhee  vvaalluuaattiioonn  ssuuggggeesstteedd  iiss  nnoott  tthhee  $$44..88  mmiilllliioonn  ppeerr  ddeeaatthh  ooff  aa  rraannddoomm  iinnddiivviidduuaall  iinn  tthhee  eennttiirree  
ppooppuullaattiioonn,,  bbuutt  rreefflleeccttss  tthhee  pprroobbaabbllyy  ssuubbssttaannttiiaallllyy  lleesssseerr  lliiffee--yyeeaarrss  ssaavveedd  ffoorr  tthhee  ppaarrttiiccuullaarr  ppooppuullaattiioonn  
wwhhiicchh  wwiillll  bbee  aaccccrruuiinngg  bbeenneeffiittss  uunnddeerr  tthhee  pprrooppoosseedd  ssttaannddaarrdd..    TThhee  iimmpplliicciitt  vvaalluuee  ppeerr  ssttaattiissttiiccaall  lliiffee  lloosstt  
dduuee  ttoo  PPMM  iimmppaaccttss  wwoouulldd  tthhuuss  bbee  $$00..99  mmiilllliioonn  ffoorr  LL--TT  mmoorrttaalliittyy  aanndd  $$22..00  mmiilllliioonn  ffoorr  SS--TT  mmoorrttaalliittyy..6600    
TThheessee  eessttiimmaatteess  aarree  cclleeaarrllyy  wwiitthhiinn  tthhee  rraannggee  ooff  ootthheerr  vvaalluuaattiioonnss  ssuuggggeesstteedd  aabboovvee,,  oonnccee  tthhoossee  wwoouulldd  aallssoo  
bbee  aaddjjuusstteedd  ffoorr  aann  eevveenn  lleesssseerr  lliiffee--sshhoorrtteenniinngg..  
  
FFiinnaallllyy,,  bbeeccaauussee  ooff  tthhee  aaffoorreemmeennttiioonneedd  ppeeeerr--rreevviieeww  ccoommmmeennttss  oonn  EEPPAA’’ss  ““RReettrroossppeeccttiivvee  SSttuuddyy,,””  rreecceenntt  
rreevviissiioonnss  ttoo  tthhaatt  rreeppoorrtt  hhaavvee  iinnccoorrppoorraatteedd  sseennssiittiivviittyy  ccaasseess  tthhaatt  ppuurrppoorrtt  ttoo  ccoonnssiiddeerr  aa  lliiffee--yyeeaarrss--lloosstt  
aapppprrooaacchh  ttoo  vvaalluuaattiioonn..    WWhhiillee  iitt  wwaass  nnoott  ppoossssiibbllee  ttoo  rreevviieeww  tthhee  nneeww  EEPPAA  mmeetthhoodd  aass  ppaarrtt  ooff  tthhiiss  ssttuuddyy,,  iitt  
aappppeeaarrss  tthhaatt  tthhee  eeffffeeccttiivvee  vvaalluuaattiioonn  ffoorr  lliivveess  eessttiimmaatteedd  ttoo  hhaavvee  bbeeeenn  pprroolloonnggeedd  dduuee  ttoo  aallll  aaiirr  qquuaalliittyy  
iimmpprroovveemmeennttss  iiss  aabboouutt  5500  ppeerrcceenntt  ooff  tthhee  $$44..88  mmiilllliioonn  ppeerr  ssttaattiissttiiccaall  lliiffee  lloosstt,,  oorr  ssoommeewwhheerree  iinn  tthhee  rraannggee  ooff  
$$22..44  mmiilllliioonn..  
  
OOvveerraallll,,  iitt  aappppeeaarrss  mmoorree  aapppprroopprriiaattee  ttoo  uussee  tthhee  iimmpplliicciitt  vvaalluueess  ddeevveellooppeedd  bbyy  EEOOPP  GGrroouupp  IInncc..  rraatthheerr  tthhaann  
tthhee  $$44..88  mmiilllliioonn  ppeerr  ssttaattiissttiiccaall  lliiffee  iinn  tthhee  RRIIAA..    TThheessee  eessttiimmaatteess  wweerree  ffoouunnddeedd  oonn  aa  ddeettaaiilleedd  aannaallyyssiiss  ooff  tthhee  
aaccttuuaall  ssttuuddiieess  ffoorr  PPMM,,  aarree  cclleeaarrllyy  ddooccuummeenntteedd,,  aanndd  aarree  ccoonnssiisstteenntt  wwiitthh  eessttiimmaatteess  tthhaatt  hhaavvee  bbeeeenn  ssuuggggeesstteedd  
bbyy  aa  rraannggee  ooff  ootthheerrss..    EEPPAA’’ss  oowwnn  aapppprrooaacchh  iinn  tthhee  ““RReettrroossppeeccttiivvee  SSttuuddyy””  mmaayy  rreessuulltt  iinn  ssoommeewwhhaatt  hhiigghheerr  
vvaalluueess  ppeerr  lliiffee--yyeeaarr  lloosstt,,  bbuutt  ((aa))  iitt  wwaass  nnoott  ppoossssiibbllee  ttoo  rreevviieeww  tthheemm  dduurriinngg  tthhiiss  ssttuuddyy,,  aanndd  ((bb))  tthheeyy  aappppllyy  ttoo  
aallll  ffoorrmmss  ooff  mmoorrttaalliittyy  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  tthhee  ppaasstt  2200  yyeeaarrss  ooff  aaiirr  qquuaalliittyy  iimmpprroovveemmeenntt,,  rraatthheerr  tthhaann  hhaavviinngg  
bbeeeenn  bbaasseedd  ssppeecciiffiiccaallllyy  oonn  tthhee  PPMM  ssttuuddiieess  iinn  qquueessttiioonn  iinn  tthhee  PPMM  bbeenneeffiitt  aannaallyyssiiss..  
  

                                                                                                                      
5599  TThhee  EEOOPP  GGrroouupp,,  IInncc..,,  LLiiffee--yyeeaarr  AAnnaallyyssiiss  OOff  PPrreemmaattuurree  MMoorrttaalliittyy  BBeenneeffiittss  IInn  TThhee  DDeecceemmbbeerr  11999966  PPaarrttiiccuullaattee  

MMaatttteerr  PPrrooppoosseedd  NNAAAAQQSS,,  FFeebbrruuaarryy,,  11999977  ((aavvaaiillaabbllee  iinn  tthhee  PPMM  DDoocckkeett))  
6600  SS--TT  ddeeaatthhss  ooccccuurr  iinn  aa  ppaarrttiiccuullaarr  yyeeaarr,,  wwhheerreeaass  tthhee  LL--TT  vvaalluuee  rreefflleeccttss  tthhee  sshhoorrtteenniinngg  ooff  tthhee  eexxppeecctteedd  lliiffeessppaann,,  

bbuutt  nnoott  nneecceessssaarriillyy  mmoorrttaalliittyy  iinn  aa  ppaarrttiiccuullaarr  yyeeaarr..    SSiinnccee  aavvooiiddiinngg  aa  LL--TT  mmoorrttaalliittyy  mmeeaannss  aavvooiiddiinngg  aa  
pprreemmaattuurree  ddeeaatthh  oovveerr  mmuullttiippllee  yyeeaarrss,,  wwhhiillee  aavvooiiddiinngg  aa  SS--TT  mmoorrttaalliittyy  mmeeaannss  aavvooiiddiinngg  aa  ddeeaatthh  wwiitthhiinn  tthhee  nneexxtt  
yyeeaarr,,  tthhee  vvaalluuee  ooff  aavvooiiddiinngg  aa  SS--TT  mmoorrttaalliittyy  iiss  hhiigghheerr..      



  
  

  

5500                                RRPPPPII  

TThhee  tthhiirrdd  sseett  ooff  bbaarrss  iinn  FFiigguurree  22--22  sshhooww  tthhee  iimmppaacctt  ooff  uussiinngg  tthhee  EEOOPP  GGrroouupp  IInncc..  lliiffee  vvaalluuaattiioonn  oonn  tthhee  
aaggggrreeggaattee  bbeenneeffiittss  eessttiimmaattee..    WWiitthh  tthhiiss  cchhaannggee,,  tthhee  ““bbaasseelliinnee””  bbeenneeffiitt  eessttiimmaatteess  ((ii..ee..,,  wwiitthhoouutt  yyeett  
aaccccoouunnttiinngg  ffoorr  uunncceerrttaaiinnttiieess))  bbeeccoommee::  
  
  TToottaall  bbeenneeffiittss  ooff  ffuullll  aattttaaiinnmmeenntt,,  ccoouunnttiinngg  SS--TT  mmoorrttaalliittyy::    $$5566  bbiilllliioonn  
  TToottaall  bbeenneeffiittss  ooff  ffuullll  aattttaaiinnmmeenntt,,  ccoouunnttiinngg  LL--TT  mmoorrttaalliittyy::  $$6600  bbiilllliioonn  
  
IInntteerreessttiinnggllyy,,  tthhiiss  aaddjjuussttmmeenntt  hhaass  ccaauusseedd  tthhee  ddiiffffeerreennccee  bbeettwweeeenn  tthhee  LL--TT  aanndd  SS--TT  mmoorrttaalliittyy  eessttiimmaatteess  ttoo  bbee  
nnaarrrroowweedd..    TThhiiss  rreefflleeccttss  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  tthhee  llaarrggeerr  nnuummbbeerrss  ooff  eessttiimmaatteedd  ““lloonngg--tteerrmm””  mmoorrttaalliittyy  aarree  aaccttuuaallllyy  
aaccccrruueedd  oovveerr  sseevveerraall  yyeeaarrss,,  wwhhiillee  aannyy  ““sshhoorrtt--tteerrmm””  mmoorrttaalliittyy  wwoouulldd  bbee  eennttiirreellyy  aaccccrruueedd  iinn  aa  ssiinnggllee  yyeeaarr..    
IItt  iiss  aallssoo  iinntteerreessttiinngg  ttoo  nnoottee  tthhaatt  mmoorrbbiiddiittyy  iimmppaaccttss  ((ssppeecciiffiiccaallllyy  cchhrroonniicc  bbrroonncchhiittiiss))  nnooww  aappppeeaarr  ttoo  
aaccccoouunntt  ffoorr  tthhee  mmaajjoorriittyy  ooff  tthhee  ttoottaall  bbeenneeffiittss  eessttiimmaattee..  
CCoorrrreeccttiioonn  iinn  EEssttiimmaattiioonn  ooff  BBeenneeffiittss  AAssssoocciiaatteedd  wwiitthh  CChhaannggeess  iinn  tthhee  CCooaarrssee  FFrraaccttiioonn  ooff  PPMM..    
SSeevveerraall  ooff  tthhee  ccaatteeggoorriieess  ooff  iimmppaacctt  lliisstteedd  iinn  TTaabbllee  22--11  aarree  bbaasseedd  oonn  ssttuuddiieess  ooff  PPMM1100  rraatthheerr  tthhaann  oonn  PPMM22..55  
ssppeecciiffiiccaallllyy..    TThhiiss  pprreesseennttss  aann  iinntteerreessttiinngg  ddiilleemmmmaa  ffoorr  tthhee  PPMM  bbeenneeffiittss  aasssseessssmmeenntt..    OOnn  tthhee  oonnee  hhaanndd,,  iitt  
sseeeemmss  mmoorree  aapppprroopprriiaattee  ttoo  aappppllyy  tthheessee  rriisskk  aassssoocciiaattiioonnss  ttoo  tthhee  oorriiggiinnaall  mmeeaassuurree  ooff  aaiirr  qquuaalliittyy  ffrroomm  wwhhiicchh  
tthheeyy  wweerree  ddeerriivveedd..    OOnn  tthhee  ootthheerr  hhaanndd,,  EEPPAA  ccllaaiimmss  qquuiittee  cclleeaarrllyy  iinn  iittss  tthhee  FFeeddeerraall  RReeggiisstteerr  nnoottiiccee  ooff  tthhee  
pprrooppoosseedd  rruullee  tthhaatt  iitt  bbeelliieevveess  tthhaatt  tthhee  ccuurrrreenntt  PPMM1100  ssttaannddaarrdd  ddooeess  aaddeeqquuaatteellyy  pprrootteecctt  tthhee  ppuubblliicc  hheeaalltthh  
ffrroomm  tthhee  vvaarriioouuss  mmoorrbbiiddiittyy  iimmppaaccttss  ooff  tthhee  ccooaarrssee  ffrraaccttiioonn  ooff  ppaarrttiicclleess..    FFoorr  eexxaammppllee::    
  

tthhee  ccuurrrreenntt  aannnnuuaall  PPMM1100  ssttaannddaarrdd  ooffffeerrss  ssuubbssttaannttiiaall  pprrootteeccttiioonn  aaggaaiinnsstt  bbootthh  lloonngg--  aanndd  sshhoorrtt--
tteerrmm  eeffffeeccttss  ooff  ccooaarrssee  ffrraaccttiioonn  ppaarrttiicclleess......qquuaalliittaattiivvee  eevviiddeennccee  ooff  ootthheerr  lloonngg--tteerrmm  ccooaarrssee  ppaarrttiiccllee  
eeffffeeccttss......ddooeess  nnoott  pprroovviiddee  eevviiddeennccee  ooff  eeffffeeccttss  bbeellooww  tthhee  rraannggee  ooff  4400––5500  μμgg//mm33........  TThhee  mmaaiinn  
qquuaannttiittaattiivvee  bbaassiiss  ffoorr  aa  sshhoorrtt--tteerrmm  [[PPMM1100]]  ssttaannddaarrdd......pprroovviiddee  nnoo  bbaassiiss  ttoo  lloowweerr  tthhee  lleevveell  ooff  tthhee  
[[2244--hhoouurr  PPMM1100]]  ssttaannddaarrdd  bbeellooww  115500  μμgg//mm33........rreetteennttiioonn  ooff  aa  2244--hhoouurr  PPMM1100  ssttaannddaarrdd  aatt  tthhee  lleevveell  
ooff  115500  μμgg//mm33........wwoouulldd  pprroovviiddee  aaddeeqquuaattee  pprrootteeccttiioonn  aaggaaiinnsstt  tthhee  sshhoorrtt--tteerrmm  eeffffeeccttss  ooff  ccooaarrssee  
ppaarrttiicclleess  tthhaatt  hhaavvee  bbeeeenn  iiddeennttiiffiieedd  ttoo  ddaattee..6611        

  

TThhee  aapppprroopprriiaattee  iinntteerrpprreettaattiioonn  wwoouulldd  bbee  tthhaatt  tthhee  oonnllyy  iinnccrreemmeennttaall  bbeenneeffiittss  ttoo  aasssseessss  aafftteerr  tthhee  PPMM1100  
ssttaannddaarrdd  hhaass  bbeeeenn  aapppplliieedd  wwoouulldd  bbee  tthhoossee  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  tthhee  ffiinnee  ffrraaccttiioonn,,  PPMM22..55..    NNeevveerrtthheelleessss,,  iinn  tthhee  
RRIIAA,,  aallll  ooff  tthhee  bbeenneeffiittss  ccaatteeggoorriieess  iiddeennttiiffiieedd  iinn  TTaabbllee  22--11  aass  bbeeiinngg  bbaasseedd  oonn  PPMM1100  ddaattaa  wweerree  eessttiimmaatteedd  
aassssuummiinngg  tthhaatt  tthheerree  aarree  bbeenneeffiittss  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  rreedduuccttiioonnss  iinn  PPMM1100  eevveenn  wwhheerree  PPMM1100  iiss  aallrreeaaddyy  bbeellooww  tthhee  
““aaddeeqquuaatteellyy  pprrootteeccttiivvee””  PPMM1100  ssttaannddaarrdd..    TThhiiss  ppoorrttiioonn  ooff  tthhee  bbeenneeffiittss  sshhoouulldd  bbee  rreemmoovveedd  ffrroomm  tthhee  
eessttiimmaatteess..  
  
IInn  aaddddiittiioonn,,  tthheerree  iiss  aa  mmoorree  ddiirreecctt  eerrrroorr  iinn  tthhee  aannaallyyssiiss  rreellaattiinngg  ttoo  hhooww  tthhee  ccooaarrssee  ffrraaccttiioonn  wwaass  hhaannddlleedd..    
RRoollllbbaacckk  ppeerrcceennttaaggeess  aarree  bbaasseedd  oonn  mmooddeell  oouuttccoommeess  ffoorr  PPMM22..55..    TThhee  bbeenneeffiitt  aannaallyyssiiss  tthheenn  aassssuummeess  tthhaatt  
wwhhaatteevveerr  rroollllbbaacckk  ppeerrcceennttaaggee  iiss  eessttiimmaatteedd  ffoorr  PPMM22..55  ccaann  aallssoo  bbee  aapppplliieedd  ttoo  PPMM1100..    HHoowweevveerr,,  mmoosstt  ooff  tthhee  
ccoonnttrrooll  mmeeaassuurreess  bbeeiinngg  ccoonnssiiddeerreedd  iinn  tthhee  RRIIAA  aappppllyy  ttoo  pprreeccuurrssoorrss  ooff  sseeccoonnddaarryy  PPMM,,  aanndd  tthheessee  mmeeaassuurreess  
wwiillll  nnoott  aaffffeecctt  tthhee  ccooaarrssee  ffrraaccttiioonn  iinn  aannyy  ssuubbssttaannttiiaall  wwaayy..    TThhuuss,,  tthhee  rroollllbbaacckk  ffoorr  PPMM1100  wwoouulldd  bbee  aa  ssmmaalllleerr  
ppeerrcceennttaaggee  tthhaann  tthhee  rroollllbbaacckk  ffoorr  PPMM22..55..    TThhuuss,,  nnoott  oonnllyy  iiss  EEPPAA  aattttrriibbuuttiinngg  bbeenneeffiittss  ttoo  rreedduuccttiioonnss  iinn  tthhee  
ccooaarrssee  ffrraaccttiioonn  tthhaatt  aarree  iinnccoonnssiisstteenntt  wwiitthh  iittss  ssttaatteemmeennttss  tthhaatt  tthhee  ccuullpprriitt  iiss  iinn  tthhee  ffiinnee  ffrraaccttiioonn,,  bbuutt  iitt  iiss  aallssoo  

                                                                                                                      
6611    6611  FFeedd..  RReegg..  6655666611--22  
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oovveerrssttaattiinngg  tthhee  ddeeggrreeee  ttoo  wwhhiicchh  tthhee  ccooaarrssee  ffrraaccttiioonn  wwoouulldd  bbee  rreedduucceedd  wwhheenn  ffiinnee  ppaarrttiiccllee  ccoonnttrrooll  mmeeaassuurreess  
aarree  aapppplliieedd..6622  
  
TToo  aaddjjuusstt  ffoorr  tthhiiss  eerrrroorr,,  eeaacchh  ccaatteeggoorryy  wwhhiicchh  uusseess  PPMM1100  iinn  iittss  bbeenneeffiittss  ccaallccuullaattiioonnss  iiss  mmuullttiipplliieedd  bbyy  tthhee  
ffrraaccttiioonn  ooff  PPMM1100  tthhaatt  iiss  mmaaddee  uupp  ooff  PPMM22..55..    TThhee  NNaattuurraall  RReessoouurrcceess  DDeeffeennssee  CCoouunncciill  rreeppoorrttss  tthhaatt  PPMM22..55  aass  
aa  ffrraaccttiioonn  ooff  PPMM1100  rraannggeess  ffrroomm  5555  ppeerrcceenntt  ttoo  8800  ppeerrcceenntt..6633    TThhee  mmoorree  ccoonnsseerrvvaattiivvee  8800  ppeerrcceenntt  ffaaccttoorr  wwaass  
cchhoosseenn  ttoo  aavvooiidd  tthhee  cchhaannccee  tthhaatt  tthhiiss  aaddjjuussttmmeenntt  ttoo  tthhee  ““bbeenneeffiittss  bbaasseelliinnee””  wwoouulldd  bbee  oovveerrllyy  llaarrggee..    AAss  ccaann  
bbee  sseeeenn  iinn  FFiigguurree  22--11,,  tthhee  oovveerraallll  aaddjjuussttmmeenntt  iiss  ssmmaallll..    HHoowweevveerr,,  iitt  wwoouulldd  bbee  iinnccrreeaasseedd  ssuubbssttaannttiiaallllyy  iiff  
oonnee  wweerree  ttoo  aassssuummee  tthhaatt  PPMM22..55  wweerree  cclloosseerr  ttoo  5555  ppeerrcceenntt  tthhaann  8800  ppeerrcceenntt  uunnddeerr  aammbbiieenntt  ccoonnddiittiioonnss,,  ssiinnccee  
tthhiiss  aaddjjuussttmmeenntt  aaffffeeccttss  tthhee  cchhrroonniicc  bbrroonncchhiittiiss  bbeenneeffiittss,,  wwhhiicchh  aarree  nnooww  tthhee  llaarrggeesstt  ppoorrttiioonn  ooff  tthhee  aaggggrreeggaattee  
bbeenneeffiittss..  
  
BBeenneeffiittss  ccaatteeggoorriieess  iinn  tthhee  RRIIAA  wwhhiicchh  uussee  PPMM1100  aass  tthhee  iinnddiiccaattoorr  iinncclluuddee  ccoonnggeessttiivvee  hheeaarrtt  ffaaiilluurree,,  IIsscchheemmiicc  
hheeaarrtt  ddiisseeaassee,,  cchhrroonniicc  bbrroonncchhiittiiss,,  uuppppeerr  rreessppiirraattoorryy  ssyymmppttoommss,,  aannyy  ooff  1199  aaccuuttee  rreessppiirraattoorryy  ssyymmppttoommss,,  
aaccuuttee  bbrroonncchhiittiiss,,  aanndd  sshhoorrttnneessss  ooff  bbrreeaatthh,,  wwiitthh  ttoottaall  eessttiimmaatteedd  bbeenneeffiittss  ooff  $$4455  bbiilllliioonn..    RReedduucciinngg  tthhiiss  
ppoorrttiioonn  ooff  tthhee  bbeenneeffiittss  bbyy  2200  ppeerrcceenntt  ggiivveess::  
  
  TToottaall  BBeenneeffiittss  ooff  ffuullll  aattttaaiinnmmeenntt,,  ccoouunnttiinngg  SS--TT  mmoorrttaalliittyy::    $$4477  bbiilllliioonn  
  TToottaall  BBeenneeffiittss  ooff  ffuullll  aattttaaiinnmmeenntt,,  ccoouunnttiinngg  LL--TT  mmoorrttaalliittyy::  $$5511  bbiilllliioonn  
  
TThhee  llaatttteerr  bbeenneeffiitt  eessttiimmaatteess  rreefflleecctt  wwhhaatt  DDFFII  bbeelliieevveess  aarree  tthhee  mmoosstt  aapppprroopprriiaattee  aassssuummppttiioonnss  aanndd  
vvaalluuaattiioonnss,,  aanndd  tthhuuss  ffoorrmm  tthhee  bbaasseelliinnee  aarroouunndd  wwhhiicchh  tthhee  eevvaalluuaattiioonn  ooff  uunncceerrttaaiinnttiieess  ttaakkeess  ppllaaccee..    NNoottee  tthhaatt  
tthheerree  aarree  ssppeecciiffiicc  iinncciiddeennccee  eessttiimmaatteess  uunnddeerrllyyiinngg  tthheessee  mmoonneettiizzeedd  ssttaatteemmeennttss..    TThhee  ffoolllloowwiinngg  uunncceerrttaaiinnttyy  
aannaallyyssiiss  iiss  aaccttuuaallllyy  aapppplliieedd  iinn  tteerrmmss  ooff    tthhee  pphhyyssiiccaall  iinncciiddeennccee  eessttiimmaatteess,,  aanndd  tthhee  uunncceerrttaaiinnttyy  rraannggeess  oonn  
tthhee  mmoonneettiizzeedd  bbeenneeffiittss  tthhaatt  hhaavvee  bbeeeenn  rreeppoorrtteedd  tthhuuss  ffaarr  aarree  bbuuiilltt  uupp  ffrroomm  tthhee  uunncceerrttaaiinnttyy  iinn  eeaacchh  ttyyppee  ooff  
mmoorrbbiiddiittyy  oorr  mmoorrttaalliittyy  iinncciiddeennccee..    TThhuuss,,  iitt  iiss  ppoossssiibbllee  ffoorr  rreeaaddeerrss  ttoo  aappppllyy  aalltteerrnnaattiivvee  jjuuddggmmeennttss  aabboouutt  
aapppprroopprriiaattee  vvaalluuaattiioonn  aanndd  ssttiillll  hhaavvee  aacccceessss  ttoo  tthhee  uunncceerrttaaiinnttyy  rraannggeess  tthhaatt  rreessuulltt..    AAlltthhoouugghh  tthhee  rreessuullttss  
pprreesseenntteedd  iinn  tthhee  ssuummmmaarryy  sseeccttiioonn  aarree  bbaasseedd  oonn  tthhee  bbaasseelliinnee  aaddjjuussttmmeennttss  ffoorr  vvaalluuee  ooff  mmoorrttaalliittyy  ddeessccrriibbeedd  
aabboovvee,,  tthhiiss  sseeccttiioonn  aallssoo  pprroovviiddeess  uunncceerrttaaiinnttyy  rraannggeess  uussiinngg  EEPPAA’’ss  oorriiggiinnaall  vvaalluueess..    TThhee  ffaacctt  rreemmaaiinnss  tthhaatt  
tthheerree  iiss  aa  ffaarr  mmoorree  ppoolliiccyy--rreelleevvaanntt  ssttoorryy  ttoo  bbee  oobbttaaiinneedd  ffrroomm  tthhee  rraannggee  ooff  ppoossssiibbllee  bbeenneeffiittss  tthhaann  ffrroomm  
EEPPAA’’ss  ppooiinntt  eessttiimmaattee  aalloonnee..  
  
AAddjjuussttmmeennttss  ttoo  CChhrroonniicc  BBrroonncchhiittiiss  BBeenneeffiittss..    SSeevveerraall  ccoommmmeenntteerrss  hhaavvee  nnootteedd  aannootthheerr  ppootteennttiiaall  eerrrroorr  
iinn  EEPPAA’’ss  bbeenneeffiittss  eessttiimmaattee  ffoorr  cchhrroonniicc  bbrroonncchhiittiiss,,  wwhheerree  iitt  wwaass  bbeelliieevveedd  tthhaatt  aa  hhiigghheerr  pprreevvaalleennccee  rraattee  wwaass  
bbeeiinngg  vvaalluueedd  aass  iiff  iitt  rreefflleecctteedd  aa  hhiigghheerr  nnuummbbeerr  ooff  nneeww  ccaasseess  aannnnuuaallllyy..    TThhee  nneett  eeffffeecctt  ooff  ssuucchh  aann  eerrrroorr  
wwoouulldd  bbee  aann  oovveerr--vvaalluuaattiioonn  ooff  tthhee  cchhrroonniicc  bbrroonncchhiittiiss  bbeenneeffiittss  oonn  tthhee  oorrddeerr  ooff  aa  ffaaccttoorr  ooff  1100––1155..    IIff  tthhiiss  

                                                                                                                      
6622    FFoorr  eexxaammppllee,,  ssuuppppoossee  PPMM22..55  iiss  6600  ppeerrcceenntt  ooff  PPMM1100,,  aanndd  ssuuppppoossee  ffuullll  aattttaaiinnmmeenntt  ooff  tthhee  PPMM1100  ssttaannddaarrdd  hhaass  bbeeeenn  

aacchhiieevveedd  aatt  5500  μμgg//mm33  aannnnuuaall  aavveerraaggee..    TThhee  PPMM22..55  ccoonncceennttrraattiioonn  iiss  tthheenn  00..66  ××  5500  ==  3300  μμgg//mm33..    TToo  rreedduuccee  PPMM22..55  
ttoo  ffuullll  aattttaaiinnmmeenntt  ooff  iittss  pprrooppoosseedd  ssttaannddaarrdd  aatt  1155  μμgg//mm33  wwoouulldd  rreeqquuiirree  aa  5500  ppeerrcceenntt  rroollllbbaacckk  aabboovvee  
bbaacckkggrroouunndd..    WWhheenn  PPMM22..55    iiss  rreedduucceedd  iinn  tthhiiss  wwaayy,,  ttoottaall  PPMM1100  aallssoo  ccoommeess  ddoowwnn  bbyy  tthhee  ssaammee  1155  μμgg//mm33,,  ttoo  3355  
μμgg//mm33,,  wwhhiicchh  iiss  oonnllyy  aa  3300  ppeerrcceenntt  rreedduuccttiioonn..    EEPPAA’’ss  mmeetthhooddoollooggyy,,  bbyy  ccoonnttrraasstt,,  aassssuummeess  tthhaatt  PPMM1100  wwoouulldd  bbee  
rroolllleedd  bbaacckk  bbyy  tthhee  ssaammee  ppeerrcceennttaaggee  ((5500  ppeerrcceenntt)),,  ttoo  2255  μμgg//mm33..6622    TThhee  RRIIAA  aannaallyyssiiss  aappppaarreennttllyy  aapppplliieess  PPMM1100  

bbeenneeffiittss  ttoo  tthhee  ddiiffffeerreennccee  ooff  5500  ––  2255  ==  2255  μμgg//mm33..    HHoowweevveerr,,  tthhee  oonnllyy  bbeenneeffiittss  tthhaatt  sshhoouulldd  bbee  rreeaalliizzeedd  aarree  ffrroomm  
tthhee  ffiinnee  ffrraaccttiioonn,,  wwhhiicchh  hhaass  ddeecclliinneedd  1155  μμgg//mm33..    TThhuuss,,  tthhee  bbeenneeffiittss  wwoouulldd  bbee  oovveerrssttaatteedd  bbyy  aa  ffaaccttoorr  ooff  2255//1155,,  
oorr  11..6677,,  eevveenn  iiff  oonnee  ddooeess  wwaanntt  ttoo  aattttrriibbuuttee  bbeenneeffiittss  ttoo  tthhee  ccooaarrssee  ffrraaccttiioonn  ddeessppiittee  EEPPAA’’ss  llaanngguuaaggee  iinn  tthhee  
PPrrooppoosseedd  RRuullee..      

6633  NNaattuurraall  RReessoouurrcceess  DDeeffeennssee  CCoouunncciill,,  BBRREEAATTHH--TTAAKKIINNGG::  PPrreemmaattuurree  MMoorrttaalliittyy  dduuee  ttoo  PPaarrttiiccuullaattee  AAiirr  
PPoolllluuttiioonn  iinn  223399  AAmmeerriiccaann  CCiittiieess,,  MMaayy  11999966..  
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wweerree  iinnddeeeedd  aann  eerrrroorr  iinn  EEPPAA’’ss  aannaallyyssiiss,,  tthheenn  tthhee  eessttiimmaatteedd  bbaasseelliinnee  bbeenneeffiittss  wwoouulldd  bbee  rreedduucceedd  ttoo  aass  llooww  
aass  $$1155  bbiilllliioonn  ttoo  $$2200  bbiilllliioonn  ppeerr  yyeeaarr..    DDFFII’’ss  eeffffoorrttss  ttoo  ccoonnffiirrmm  oorr  rreeffuuttee  tthhiiss  ppootteennttiiaall  pprroobblleemm  tthhrroouugghh  
ddiissccuussssiioonnss  wwiitthh  EEPPAA,,  hhaavvee  bbeeeenn  eeqquuiivvooccaall..    IInn  tthhee  iinntteerreessttss  ooff  ccoonnsseerrvvaattiissmm,,  tthhiiss  ppoossssiibbllee  eerrrroorr  
aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  tthhee  eessttiimmaattiioonn  ooff  tthhee  cchhrroonniicc  bbrroonncchhiittiiss  vvaalluuaattiioonn  hhaass  nnoott  bbeeeenn  iinnccoorrppoorraatteedd  iinnttoo  tthhee  
aaddjjuusstteedd  bbeenneeffiittss  bbaasseelliinnee  ddeessccrriibbeedd  aabboovvee..      
  
OOnn  tthhee  ootthheerr  hhaanndd,,  iinn  aatttteemmppttss  ttoo  oobbttaaiinn  pprrooppeerr  ddooccuummeennttaattiioonn  ooff  tthhee  cchhrroonniicc  bbrroonncchhiittiiss  rriisskk  aannaallyyssiiss,,  wwee  
ddiissccoovveerreedd  tthhaatt  tthhee  ssiinnggllee  ssttuuddyy  oonn  wwhhiicchh  tthhee  cchhrroonniicc  bbrroonncchhiittiiss  bbeenneeffiittss  wweerree  bbaasseedd  ((SScchhwwaarrttzz,,  11999933))  
wwaass  nnoott  ddeeeemmeedd  aacccceeppttaabbllee  ffoorr  uussee  iinn  EEPPAA’’ss  ““RReettrroossppeeccttiivvee  SSttuuddyy””  mmeennttiioonneedd  aabboovvee..    AAnnootthheerr  cchhrroonniicc  
bbrroonncchhiittiiss  ssttuuddyy  ((AAbbbbeeyy  eett  aall..,,  11999933))  hhaass  bbeeeenn  ssuubbssttiittuutteedd  iinn  tthhee  ““RReettrroossppeeccttiivvee  SSttuuddyy..””    EEPPAA  hhaass  
ccoonnffiirrmmeedd  tthhaatt  iitt  nnooww  aallssoo  iinntteennddss  ttoo  uussee  tthhee  AAbbbbeeyy  ssttuuddyy  iinn  tthhee  rreevviisseedd  PPMM  RRIIAA  tthhaatt  wwiillll  bbee  rreelleeaasseedd  aatt  
tthhee  ttiimmee  tthhaatt  iitt  aannnnoouunncceess  tthhee  ffiinnaall  rruulleemmaakkiinngg  ddeecciissiioonn  iinn  JJuullyy  11999977..6644      
  
WWiitthhoouutt  tthhee  ddeettaaiilleedd  ccoouunnttyy  ddaattaa,,  aanndd  wwiitthhoouutt  aa  ccoommpplleettee  ddooccuummeennttaattiioonn  ffoorr  hhooww  tthhee  oorriiggiinnaall  cchhrroonniicc  
bbrroonncchhiittiiss  bbeenneeffiittss  wweerree  ccoommppuutteedd,,  iitt  iiss  iimmppoossssiibbllee  ttoo  eessttiimmaattee  wwiitthh  aannyy  aaccccuurraaccyy  wwhhaatt  tthhee  eeffffeecctt  ooff  uussiinngg  
tthhee  AAbbbbeeyy  eett  aall..  ssttuuddyy  wwoouulldd  bbee  oonn  tthhee  bbaasseelliinnee  bbeenneeffiittss  eessttiimmaattee..    MMoorree  iimmppoorrttaannttllyy,,  hhoowweevveerr,,  oonnee  
sshhoouulldd  nnoottee  tthhaatt  tthhee  cchhaannggee  iinn  cchhooiiccee  ooff  ssttuuddyy  wwaass  aa  ddiirreecctt  rreessuulltt  ooff  tthhee  ppeeeerr--rreevviieeww  pprroocceessss  tthhaatt  tthhee  
““RReettrroossppeeccttiivvee  SSttuuddyy””  mmuusstt  ggoo  tthhrroouugghh,,  bbuutt  wwhhiicchh  tthhee  RRIIAA  ddooeess  nnoott  ggoo  tthhrroouugghh..    IIff  tthheerree  hhaadd  nnoott  bbeeeenn  
aannootthheerr  bbeenneeffiitt  aannaallyyssiiss  eeffffoorrtt  tthhaatt  wwaass  ssuubbjjeecctt  ttoo  ppeeeerr  rreevviieeww,,  iitt  iiss  uunnlliikkeellyy  tthhaatt  tthheerree  wwoouulldd  hhaavvee  bbeeeenn  
aannyy  cchhaannggee  mmaaddee  ttoo  tthhee  PPMM  RRIIAA’’ss  bbeenneeffiitt  eessttiimmaatteess  ffoorr  cchhrroonniicc  bbrroonncchhiittiiss..    OOvveerraallll,,  tthhiiss  ssiittuuaattiioonn  
hhiigghhlliigghhttss  tthhee  pprroobblleemmss  tthhaatt  ooccccuurr  wwhheenn  aa  mmaajjoorr  aanndd  iimmppoorrttaanntt  ppoolliiccyy--rreelleevvaanntt  ddooccuummeenntt  iiss  pprroodduucceedd  
wwiitthh  lliittttllee  aaccccoouunnttaabbiilliittyy  ffoorr  aaccccuurraaccyy  oorr  qquuaalliittyy::  
  
••  TThhee  cchhrroonniicc  bbrroonncchhiittiiss  bbeenneeffiitt  eessttiimmaatteess  aaccccoouunntt  ffoorr  aabboouutt  $$4400  bbiilllliioonn  ooff  EEPPAA’’ss  bbeenneeffiitt  eessttiimmaatteess,,  

yyeett  tthheeyy  wweerree  nnoott  eevveenn  mmeennttiioonneedd  iinn  eeaarrlliieerr  rriisskk  eessttiimmaatteess  lleeaaddiinngg  uupp  ttoo  tthhee  PPMM  RRIIAA,,  aanndd  ffiirrsstt  
aappppeeaarreedd  iinn  tthhee  RRIIAA  iittsseellff..  

  
••  TThhee  cchhrroonniicc  bbrroonncchhiittiiss  bbeenneeffiittss  aarree  bbaasseedd  oonn  aa  ssiinnggllee  ssttuuddyy  tthhaatt  aappppeeaarrss  ttoo  hhaavvee  bbeeeenn  aarrbbiittrraarriillyy  

sseelleecctteedd  ffrroomm  tthhee  rreeccoorrdd;;  aannyy  ddoossee--rreessppoonnssee  eessttiimmaatteess  ffrroomm  tthhaatt  ssttuuddyy  hhaass  mmiinniimmaall  qquuaannttiittaattiivvee  
aaccccuurraaccyy,,  aass  tthhee  ssttuuddyy  ccoonnttrroolllleedd  oonnllyy  ffoorr  ssmmookkiinngg  aanndd  nnoott  ffoorr  aannyy  ootthheerr  eennvviirroonnmmeennttaall  
ccoonnssiiddeerraattiioonn,,  iinncclluuddiinngg  ppootteennttiiaallllyy  ccoonnffoouunnddiinngg  ppoolllluuttaannttss..  

  
••  TThhee  oorriiggiinnaall  cchhrroonniicc  bbrroonncchhiittiiss  ssttuuddyy  ddiidd  nnoott  pprroovviiddee  aannnnuuaall  iinncciiddeennccee  rriisskkss;;  aanndd  tthhee  mmeetthhoodd  bbyy  

wwhhiicchh  EEPPAA  ddeerriivveedd  aannnnuuaall  iinncciiddeennccee  ffrroomm  iitt  ((oorr  ppoossssiibbllyy  ffaaiilleedd  ttoo  ddoo  ssoo))  iiss  nnoott  ddooccuummeenntteedd  iinn  aannyy  
ppuubblliicc  rreeccoorrdd..      

  
AAtt  tthhiiss  ppooiinntt,,  iinniittiiaall  eevviiddeennccee  iinnddiiccaatteess  tthhaatt  tthhee  ssuubbssttiittuuttiioonn  ooff  tthhee  AAbbbbeeyy  eett  aall..  ssttuuddyy  mmaayy  rreedduuccee  tthhee  
cchhrroonniicc  bbrroonncchhiittiiss  bbeenneeffiittss  bbyy  2255  ppeerrcceenntt  oorr  mmoorree..    BBuutt  hhooww  tthhiiss  ssttuuddyy  wwiillll  bbee  uusseedd,,  aanndd  wwhhaatt  iittss  oowwnn  
qquuaalliittyy  iiss,,  aarree  aallssoo  tthhee  ssuubbjjeecctt  ooff  ssoommee  ccoonncceerrnn..    TThheessee  ““sshhiiffttiinngg  ssaannddss””  aarree  iinnddiiccaattiivvee  ooff  tthhee  pprroobblleemmss  
tthhaatt  ccaann  ooccccuurr  wwhheenn  aa  mmaajjoorr  ddooccuummeenntt  ssuucchh  aass  tthhee  RRIIAA  bbootthh  ((11))  eessccaappeess  tthhee  rriiggoorrss  ooff  ppeeeerr--rreevviieeww,,  aanndd  
((22))  iiss  nnoott  hheelldd  aaccccoouunnttaabbllee  ttoo  ssuuppppllyy  ssuuffffiicciieenntt  ddooccuummeennttaattiioonn  ttoo  eennssuurree  tthhaatt  oouuttssiiddee  ppaarrttiieess  ccaann  
rreepprroodduuccee  iittss  rreessuullttss..      
  

EE..  EEppiiddeemmiioollooggiiccaall  UUnncceerrttaaiinnttiieess    
  
                                                                                                                      

6644  RRoonn  EEvvaannss,,  EEPPAA  OOAAQQPPSS,,  ppeerrssoonnaall  ccoommmmuunniiccaattiioonn,,  MMaayy  1133,,  11999977..  
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TThhee  aaddjjuusstteedd  bbaasseelliinnee  ddeessccrriibbeedd  iinn  tthhee  pprreecceeddiinngg  sseeccttiioonn  rreefflleeccttss  aalltteerrnnaattiivvee  eessttiimmaatteess  ooff  tthhee  bbeenneeffiittss  aafftteerr  
aaccccoouunnttiinngg  ffoorr  mmeetthhooddoollooggyy  eerrrroorrss  aanndd  iinnaapppprroopprriiaattee  jjuuddggmmeennttss..    IInn  ccoonnttrraasstt,,  tthhee  uunncceerrttaaiinnttyy  aannaallyyssiiss  
aarroouunndd  tthhee  aaddjjuusstteedd  iimmppaacctt  eessttiimmaatteess  iiss  iinntteennddeedd  ttoo  aaddddrreessss  uunnddeerrllyyiinngg  sscciieennttiiffiicc  aanndd  ssttaattiissttiiccaall  
uunncceerrttaaiinnttyy  iinn  tthhee  eeppiiddeemmiioollooggiiccaall  ssttuuddiieess  ooff  hheeaalltthh  eeffffeeccttss  ffoorr  wwhhiicchh  iitt  wwoouulldd  bbee  vveerryy  ddiiffffiiccuulltt  ttoo  ssuuggggeesstt  
tthhaatt  oonnee  aassssuummppttiioonn  iiss  aannyy  mmoorree  vvaalliidd  tthhaann  aannootthheerr..    TThhee  uunncceerrttaaiinnttiieess  tthhaatt  aarree  aaddddrreesssseedd  hheerree  ddeerriivvee  
pprriimmaarriillyy  ffrroomm  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  tthhee  PPMM  bbeenneeffiitt  eessttiimmaatteess  aarree  aallmmoosstt  eennttiirreellyy  bbaasseedd  oonn  eeppiiddeemmiioollooggiiccaall  
ssttuuddiieess..    TThhee  iinnhheerreenntt  ddiiffffiiccuullttiieess  aanndd  uunncceerrttaaiinnttiieess  tthhaatt  tthhiiss  ssiittuuaattiioonn  ccrreeaatteess  wweerree  ddiissccuusssseedd  iinn  tthhee  
iinnttrroodduuccttiioonn  ttoo  tthhiiss  sseeccttiioonn..    AAtt  tthhiiss  ppooiinntt,,  wwee  wwiillll  iilllluussttrraattee  hhooww  tthheessee  uunncceerrttaaiinnttiieess  aaccttuuaallllyy  aaffffeecctt  rreessuullttss..    
EEPPAA’’ss  RRIIAA  aanndd  ssuuppppoorrttiinngg  ddooccuummeennttaattiioonn  ddoo  mmeennttiioonn  tthhee  uunncceerrttaaiinnttiieess  iinn  tthhee  ddoossee--rreessppoonnssee  ppaarraammeetteerrss,,  
bbuutt  nnoonnee  ooff  tthheessee  uunncceerrttaaiinnttiieess  aarree  rreefflleecctteedd  iinn  tthhee  RRIIAA’’ss  nnaattiioonnaall  bbeenneeffiitt  nnuummbbeerrss..      
  
EEppiiddeemmiioollooggiiccaall  ssttuuddiieess  aarree  ssuubbjjeecctt  ttoo  vvaarriioouuss  ttyyppeess  ooff  eerrrroorrss  oorr  uunncceerrttaaiinnttiieess,,  rraannggiinngg  ffrroomm  
nnoonnrreepprreesseennttaattiivveenneessss  ooff  tthhee  aaiirr  qquuaalliittyy  mmoonniittoorrss  iinn  ggaauuggiinngg  iinnddiivviidduuaall  eexxppoossuurree;;  ttoo  ““ccoonnffoouunnddiinngg,,””  
wwhheerree  mmuullttiippllee  ppoolllluuttaannttss  mmaayy  bbee  iinnddiissttiinngguuiisshhaabbllee  iinn  tthheeiirr  eeffffeeccttss..    BBaasseedd  oonn  rreevviieeww  ooff  tthhee  aavvaaiillaabbllee  
sscciieennttiiffiicc  lliitteerraattuurree  oonn  tthhee  pprroobblleemmss  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  eeppiiddeemmiioollooggiiccaall  rreessuullttss,,6655  ddiissccuussssiioonn  ooff  tthhee  iimmppaaccttss  
ooff  tthheessee  ppootteennttiiaall  eerrrroorrss  oonn  ppaarraammeetteerr  vvaalluueess  iinn  EEPPAA’’ss  CCrriitteerriiaa  DDooccuummeenntt  aanndd  SSttaaffff  PPaappeerr,,  aanndd  DDFFII’’ss  
oowwnn  pprreevviioouuss  sseennssiittiivviittyy  aannaallyysseess,,6666  tthhrreeee  kkeeyy  uunncceerrttaaiinnttiieess  wweerree  iiddeennttiiffiieedd  ttoo  bbee  tthhee  ffooccuuss  ooff  tthhiiss  
aannaallyyssiiss..    TThhee  tthhrreeee  ttyyppeess  ooff  uunncceerrttaaiinnttyy  aarree::  ddoossee--rreessppoonnssee  ssllooppee  ((ffoorr  eeaacchh  ooff  tthhrreeee  hheeaalltthh  eennddppooiinnttss)),,  iinn  
tthhee  tthhrreesshhoolldd  ccuuttppooiinntt,,  aanndd  iinn  tthhee  ddeeggrreeee  ooff  ppootteennttiiaall  bbiiaass  iinn  eeppiiddeemmiioollooggiiccaallllyy  bbaasseedd  ssllooppeess..    EEaacchh  ooff  
tthheessee  ppaarraammeetteerrss  iiss  ssuubbjjeecctt  ttoo  ccoonnssiiddeerraabbllee  uunncceerrttaaiinnttyy  eevveenn  wwhheenn  ttaakkiinngg  iinnttoo  aaccccoouunntt  tthhee  rreessuullttss  ooff  mmaannyy  
ddiiffffeerreenntt  ppuubblliisshheedd  ssttuuddiieess,,  aanndd  tthheessee  uunncceerrttaaiinnttiieess  hhaavvee  aa  ddiirreecctt  iimmppaacctt  oonn  nnaattiioonnaall  bbeenneeffiitt  eessttiimmaatteess..    AA  
rraannggee  ooff  rreeaassoonnaabbllee  vvaalluueess  wwaass  ddeevveellooppeedd  ffoorr  eeaacchh  ooff  tthheessee  ppaarraammeetteerrss,,  aanndd  nnaattiioonnaall  bbeenneeffiittss  wweerree  tthheenn  
rree--eessttiimmaatteedd  ffoorr  eeaacchh  ccoommbbiinnaattiioonn  ooff  tthheessee  ppaarraammeetteerrss,,  uussiinngg  tthhee  DDFFII  bbaasseelliinnee  vvaalluuaattiioonnss  aanndd  
aassssuummppttiioonnss  ddeessccrriibbeedd  aabboovvee..  
  
LL--TT  aanndd  SS--TT  mmoorrttaalliittyy  ddoossee--rreessppoonnssee  ssllooppee..    OOnnee  kkeeyy  ppaarraammeetteerr  iinn  ddeetteerrmmiinniinngg  tthhee  iinncciiddeennccee  ooff  hheeaalltthh  
eeffffeeccttss  iiss  tthhee  ssllooppee  ooff  tthhee  ddoossee--rreessppoonnssee  rreellaattiioonnsshhiipp  bbeettwweeeenn  aa  ppaarrttiiccuullaarr  mmeeaassuurree  ooff  ppoolllluuttiioonn  ((ee..gg..  
aannnnuuaall  aavveerraaggee  PPMM22..55))  aanndd  aa  ppaarrttiiccuullaarr  hheeaalltthh  eennddppooiinntt  ((ee..gg..  iinnccrreemmeennttaall  aannnnuuaall  mmoorrttaalliittyy))..    TThhiiss  iiss  aallssoo  
kknnoowwnn  iinn  vvaarriioouuss  ssttuuddiieess  aass  tthhee  ““rriisskk  rraattiioo,,””  ““ooddddss  rraattiioo,,””  oorr  ““ssllooppee  ppaarraammeetteerr..””    TThhee  tteerrmm  ““rreellaattiivvee  rriisskk””  
iiss  aallssoo  ccoommmmoonnllyy  uusseedd  ttoo  ddeessccrriibbee  tthhee  rreessuullttss  ooff  tthheessee  ssttuuddiieess,,  aanndd  tthhiiss  mmeeaassuurree  ccaann  bbee  rreeaaddiillyy  ccoonnvveerrtteedd  
iinnttoo  tthhee  ssllooppee  ppaarraammeetteerr  wwiitthh  aa  ssiimmppllee  nnuummeerriiccaall  mmaanniippuullaattiioonn..6677  
  
DDeessppiittee  EEPPAA’’ss  rreeppeeaatteedd  ssttaatteemmeennttss  tthhaatt  tthhee  PPMM  hheeaalltthh  eeffffeeccttss  aarree  ssuuppppoorrtteedd  bbyy  ddoozzeennss  ooff  ssttuuddiieess,,  tthhee  LL--TT  
aanndd  SS--TT  mmoorrttaalliittyy  rriisskk  rraattiiooss  aanndd  rraannggeess  uusseedd  iinn  eessttiimmaattiinngg  bbeenneeffiittss  iinn  tthhee  PPMM  RRIIAA  aarree  eeaacchh  bbaasseedd  oonn  tthhee  
wwoorrkk  ooff  aa  ssiinnggllee  ssttuuddyy  tteeaamm::  LL--TT  iiss  bbaasseedd  oonn  PPooppee  eett  aall..  ((11999955))  aanndd  SS--TT  iiss  bbaasseedd  oonn  SScchhwwaarrttzz  eett  aall..  

                                                                                                                      
6655    TTwwoo  uusseeffuull  rreeffeerreenncceess  aarree  PPrriinncciipplleess  ffoorr  EEvvaalluuaattiinngg  EEppiiddeemmiioollooggiicc  DDaattaa  iinn  RReegguullaattoorryy  RRiisskk  AAsssseessssmmeenntt,,  

FFeeddeerraall  FFooccuuss,,  IInncc..,,  WWaasshhiinnggttoonn,,  DD..CC..,,  AAuugguusstt  11999966;;  aanndd  FF..  LLiippffeerrtt  aanndd  RR..  WWyyzzggaa,,  ““UUnncceerrttaaiinnttiieess  iinn  
IIddeennttiiffyyiinngg  ‘‘RReessppoonnssiibbllee’’  PPoolllluuttaannttss  iinn  OObbsseerrvvaattiioonnaall  EEppiiddeemmiioollooggyy  SSttuuddiieess,,””  IInnhhaallaattiioonn  TTooxxiiccoollooggyy,,    vvooll..  77  
((11999955)),,  pppp..  667711––668899..  

6666    SSeennssiittiivviittyy  ooff  tthhee  rriisskk  eessttiimmaatteess,,  wwhhiicchh  aarree  tthhee  ffoouunnddaattiioonn  ooff  tthhee  RRIIAA’’ss  bbeenneeffiittss  eessttiimmaatteess,,  wwaass  aannaallyyzzeedd  aanndd  
ddooccuummeenntteedd  iinn  AA..  SSmmiitthh,,  CCoommmmeennttss  oonn  RRiisskk  AAnnaallyyssiiss  iinn  EEPPAA’’ss  DDrraafftt  SSttaaffff  PPaappeerr  ffoorr  aa  PPaarrttiiccuullaattee  MMaatttteerr  
NNaattiioonnaall  AAmmbbiieenntt  AAiirr  QQuuaalliittyy  SSttaannddaarrdd,,  CCoommmmeennttss  ssuubbmmiitttteedd  ttoo  EEPPAA  PPMM  DDoocckkeett,,  JJuunnee  66,,  11999966..    TThhee  
ppootteennttiiaall  ffoorr  sseerriioouuss  bbiiaasseess  oorr  ffaallssee  aattttrriibbuuttiioonnss  ttoo  ooccccuurr  iinn  eeppiiddeemmiioollooggiiccaall  rreessuullttss  ffoorr  PPMM  iiss  iilllluussttrraatteedd  iinn  AA..  
SSmmiitthh  aanndd  NN..  CChhaann,,  HHooww  SSttaattiissttiiccss  CCaann  MMiisslleeaadd  PPMM  PPoolliiccyy::  AA  CCaassee  ooff  SSmmookkee  aanndd  MMiirrrroorrss??,,  DDeecciissiioonn  FFooccuuss  
IInnccoorrppoorraatteedd,,  MMaarrcchh  1100,,  11999977..  

6677    AA  ssttaannddaarrdd  llooggiissttiicc  rreeggrreessssiioonn  rreellaattiioonnsshhiipp  hhaass  RReellaattiivvee  rriisskk  ==  eexxpp((ssllooppee  ××  ΔΔccoonncceennttrraattiioonn))  
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((11999966))..6688      TThhee  PPMM  CCrriitteerriiaa  DDooccuummeenntt  ((CCDD))  ddiissccuusssseess  mmaannyy  aaddddiittiioonnaall  ssttuuddiieess  ffoorr  bbootthh  LL--TT  aanndd  SS--TT  
mmoorrttaalliittyy..    TThheerree  iiss  vveerryy  lliittttllee  eexxppllaannaattiioonn  ffoorr  wwhhyy  EEPPAA  cchhoossee  ttoo  uussee  oonnllyy  tthhee  ppaarrttiiccuullaarr  ssttuuddiieess  tthhaatt  tthheeyy  
ddiidd..    FFiigguurree  22--33  sshhoowwss  tthhee  rraannggeess  ooff  rriisskk  rraattiiooss  ffoorr  LL--TT  mmoorrttaalliittyy,,  ttaakkeenn  ffrroomm  ttaabblleess  aanndd  ffiigguurreess  iinn  tthhee  
CCDD..6699    SSiimmiillaarrllyy,,  FFiigguurree  22--44  sshhoowwss  tthhee  rriisskk  rraattiiooss  iinn  ssttuuddiieess  aavvaaiillaabbllee  ffoorr  SS--TT  mmoorrttaalliittyy..7700    TTaabblleess  22--22  aanndd  
22--33  iiddeennttiiffyy  tthhee  ssttuuddiieess  aappppeeaarriinngg  iinn  tthhee  ffiigguurreess  ((aanndd  tthhee  ffuullll  rreeffeerreenncceess  ffoorr  eeaacchh  ssttuuddyy  aarree  pprroovviiddeedd  iinn  
AAppppeennddiixx  33))..      
  
••  NNoottee  tthhee  ppaauucciittyy  ooff  ssttuuddiieess  tthhaatt  wweerree  aaccttuuaallllyy  bbaasseedd  oonn  PPMM22..55..    IInn  tthhee  ccaassee  ooff  SS--TT  mmoorrttaalliittyy,,  PPMM22..55--

bbaasseedd  ssttuuddiieess  rreeaallllyy  oonnllyy  ccoonnssiisstt  ooff  ttwwoo  iinnddeeppeennddeenntt  ssttuuddiieess  ((oonnee  wwiitthh  66  cciittiieess,,  aanndd  oonnee  wwiitthh  22  cciittiieess))..      
  
••  AAllssoo  nnoottiiccee  tthhaatt  tthheerree  aarree  aa  ffaaiirrllyy  ssuubbssttaannttiiaall  nnuummbbeerr  ooff  ssttuuddiieess,,  bbootthh  ffoorr  PPMM22..55  aanndd  ffoorr  PPMM1100,,  tthhaatt  ddoo  

nnoott  ffiinndd  aa  ssiiggnniiffiiccaanntt  aassssoocciiaattiioonn  wwiitthh  mmoorrttaalliittyy  ((ii..ee..,,  tthhee  rraannggee  ooff  uunncceerrttaaiinnttyy  rreepprreesseenntteedd  bbyy  tthhee  
vveerrttiiccaall  bbaarr  eennccoommppaasssseess  aa  rriisskk  rraattiioo  ooff  11..0000))..  

  
DDFFII  ddeevveellooppeedd  aa  rraannggee  ooff  uunncceerrttaaiinnttyy  ddeennootteedd  bbyy  tthhee  ““oovveerraallll””  bbaarr  iinn  eeaacchh  ffiigguurree..7711    TThhiiss  rreefflleeccttss  aa  9900  
ppeerrcceenntt  ccoonnffiiddeennccee  iinntteerrvvaall  ((mmeeaann  ±±  11..6655  ssttaannddaarrdd  ddeevviiaattiioonnss))  aarroouunndd  tthhee  mmeeaann  ooff  mmeeaannss  aaccrroossss  aallll  ooff  tthhee  
ssttuuddiieess..      
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Figure 2-3.  Range of Risk Ratios across Studies of Long-term Mortality 
(Study labels are identified in Table 2-2)

  
  
  

                                                                                                                      
6688  FFoorrmmaall  rreeffeerreenncceess  ttoo  eeaacchh  ooff  tthhee  ssppeecciiffiicc  hheeaalltthh  eeffffeeccttss  ssttuuddiieess  rreeffeerrrreedd  ttoo  iinn  tthhiiss  sseeccttiioonn  aarree  pprroovviiddeedd  iinn  

AAppppeennddiixx  33  ooff  tthhiiss  rreeppoorrtt..  
6699  LL--TT  mmoorrttaalliittyy  rriisskkss  wweerree  eexxttrraacctteedd  ffrroomm  CCrriitteerriiaa  DDooccuummeenntt,,  TTaabbllee  1133--55  aanndd  FFiigguurree  1122--99..  
7700  SS--TT  mmoorrttaalliittyy  rriisskkss  wweerree  eexxttrraacctteedd  ffrroomm  CCrriitteerriiaa  DDooccuummeenntt,,  TTaabblleess  1122--33,,  1122--44,,  1133--33,,  aanndd  1133--44..  
7711  RRiisskk  rraattiiooss  wweerree  ffiirrsstt  ccoonnvveerrtteedd  ttoo  eeqquuiivvaalleenntt  PPMM22..55  aassssuummiinngg  tthhaatt  110000  μμgg//mm33  TTSSPP,,  5500  μμgg//mm33  PPMM1100,,  aanndd  2255  

μμgg//mm33  PPMM22..55  aarree  aallll  eeqquuiivvaalleenntt..    SSeeee  CCrriitteerriiaa  DDooccuummeenntt,,  TTaabbllee  1133--55,,  nnoottee  ((aa))..  
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TTaabbllee  22--22..    LLoonngg--tteerrmm  MMoorrttaalliittyy  SSttuuddiieess  
        EEqquuiivvaalleenntt  ffoorr  2255  μμgg//mm33  PPMM22..55  

NNuummbbeerr  AAuutthhoorr  RReeffeerreennccee    LLiisstt  
NNuummbbeerr  

LLooccaattiioonn  RRiisskk  rraattiioo  LLooww  HHiigghh  

11  DDoocckkeerryy  eett  aall..  11999933  [[1166]]  SSiixx  cciittyy  11..33110000  11..11110000  11..66880000  

22  PPooppee  eett  aall..  11999955  [[1177]]  5500  CCiittiieess  11..11442288  11..00776600  11..22117722  

33  LLiippffeerrtt  11999933  [[1188]]  6622  SSMMSSAAss  11..00770000  00..99990000  11..11660000  

44  OOzzkkaayynnaakk  &&  TThhuurrssttoonn  11998877  [[1199]]  3366  SSMMSSAAss  11..11110000  00..99770000  11..22220000  

55  DDoocckkeerryy  eett  aall..  11999933  [[1166]]  SSiixx  cciittyy  11..44220000  11..11660000  22..00110000  
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Figure 2-4.  Range of Risk Ratios across Studies of Short-term Mortality 
(Study labels are identified in Table 2-3)

  
  
TThhee  rraannggeess  tthhaatt  rreessuulltt  ffoorr  tthhee  rriisskk  rraattiiooss  wwhheenn  ccoonnssiiddeerriinngg  aallll  ooff  tthhee  ssttuuddiieess  cciitteedd  iinn  tthhee  CCDD  aarree::  
  
  LL--TT  mmoorrttaalliittyy  rriisskk  rraattiioo::  11..000000  11..220033  11..446677  ((ppeerr  2255  μμgg//mm33  aannnnuuaall  mmeeaann  PPMM22..55))  
  SS--TT  mmoorrttaalliittyy  rriisskk  rraattiioo::  11..000000  11..003333  11..007733  ((ppeerr  2255  μμgg//mm33  2244--hhrr..--aavvgg..  PPMM22..55))  
  
IItt  sshhoouulldd  bbee  nnootteedd  tthhaatt  tthhee  ““mmeeddiiuumm””  vvaalluueess  ooff  rreellaattiivvee  rriisskk  aarree  aaccttuuaallllyy  hhiigghheerr  tthhaann  EEPPAA  uusseess  iinn  iittss  RRIIAA  
ffoorr  LL--TT  mmoorrttaalliittyy  eessttiimmaatteess  ((ccoommppaarree  11..220033  ttoo  tthhee  PPooppee  vvaalluuee  ooff  11..1177  bbeeffoorree  ccoorrrreeccttiinngg  ffoorr  tthhee  eerrrroorr  
rreecceennttllyy  ffoouunndd,,  aanndd  11..1144  aafftteerr  ccoorrrreeccttiinngg  ffoorr  tthhaatt  eerrrroorr))..    TThhee  ““mmeeddiiuumm””  vvaalluuee  ffoorr  tthhee  SS--TT  rriisskk  rraattiioo  iiss  
sslliigghhttllyy  lloowweerr  tthhaann  tthhaatt  iinn  tthhee  RRIIAA  ((ccoommppaarree  11..003333  ttoo  11..003366))..    TThheessee  nneeww  vvaalluueess,,  hhoowweevveerr,,  aarree  mmoorree  
rreepprreesseennttaattiivvee  ooff  tthhee  bbrrooaaddeerr  sseett  ooff  ssttuuddiieess  tthhaatt  aarree  cciitteedd  iinn  tthhee  CCDD..  
  
AAlltthhoouugghh  EEPPAA  ddiidd  nnoott  eessttiimmaattee  uunncceerrttaaiinnttyy  rraannggeess  iinn  tthhee  bbeenneeffiitt  eessttiimmaatteess  iinn  tthhee  RRIIAA,,  eeaarrlliieerr  rriisskk  
aannaallyysseess  tthhaatt  pprroovviiddeedd  tthhee  ffoouunnddaattiioonn  ffoorr  tthhee  bbeenneeffiitt  eessttiimmaatteess  ddiidd  iinncclluuddee  aa  ““9900  ppeerrcceenntt  ccrreeddiibbllee  
iinntteerrvvaall””  ssuuppppoosseeddllyy  ttoo  aaccccoouunntt  ffoorr  uunncceerrttaaiinnttyy..    TThhee  llaatttteerr  rraannggeess  wweerree  bbaasseedd  ssoolleellyy  oonn  tthhee  ccoonnffiiddeennccee  
iinntteerrvvaallss  iinn  tthhee  iinnddiivviidduuaall  ssttuuddiieess  uusseedd  ffoorr  EEPPAA’’ss  ppooiinntt  eessttiimmaatteess..    TThhee  uunncceerrttaaiinnttyy  rraannggeess  oonn  ddoossee--
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rreessppoonnssee  ssllooppee  uusseedd  iinn  tthhiiss  aannaallyyssiiss  aarree  wwiiddeerr  tthhaann  tthhoossee  tthhaatt  EEPPAA  uusseedd,,  ssiinnccee  tthhiiss  ssttuuddyy  aaccccoouunnttss  ffoorr  
eeffffeeccttss  eessttiimmaatteedd  oovveerr  tthhee  mmoorree  ccoommpprreehheennssiivvee  sseett  ooff  ssttuuddiieess..7722    FFuurrtthheerr,,  aatt  tthhee  ssaammee  ttiimmee  tthhaatt  tthhee  ssttuuddyy  
aaccccoouunnttss  ffoorr  aa  bbrrooaaddeerr  sseett  ooff  ssttuuddiieess,,  iitt  iinnccoorrppoorraatteess  ssttuuddiieess  tthhaatt  aaddddrreessss  oonnllyy  PPMM1100..    IInn  aappppllyyiinngg  tthhee  
eessttiimmaatteedd  rriisskkss  ffrroomm  tthheessee  PPMM1100  ssttuuddiieess  ttoo  PPMM22..55,,  DDFFII  hhaass  aattttrriibbuutteedd  aallll  ooff  tthhee  rriisskk  ttoo  vvaarriiaattiioonnss  iinn  tthhee  ffiinnee  
ffrraaccttiioonn..    TThhiiss  iiss  aa  ccoonnsseerrvvaattiivvee  aassssuummppttiioonn..    UUnncceerrttaaiinnttyy  iinn  tthhiiss  aassssuummppttiioonn  iiss  aaddddrreesssseedd  bbyy  tthhee  
““aattttrriibbuuttiioonn””  ppaarraammeetteerr  ddeessccrriibbeedd  bbeellooww..        
  
TTaabbllee  22--33..    SShhoorrtt--tteerrmm  MMoorrttaalliittyy  SSttuuddiieess  

        EEqquuiivvaalleenntt  ffoorr  2255  μμgg//mm33  PPMM22..55  
NNuummbbeerr  AAuutthhoorr  RReeffeerreennccee  

LLiisstt  NNuummbbeerr  
LLooccaattiioonn  RRiisskk  rraattiioo  LLooww  HHiigghh  

11  SScchhwwaarrttzz  eett  aall..  11999966  [[11]]  PPoorrttaaggee  11..00330000  00..99993300  11..00771100  

22  SScchhwwaarrttzz  eett  aall..  11999966  [[11]]  TTooppeekkaa  11..00220000  00..99551100  11..00992200  

33  SScchhwwaarrttzz  eett  aall..  11999966  [[11]]  BBoossttoonn  11..00556600  11..00338800  11..00771111  

44  SScchhwwaarrttzz  eett  aall..  11999966  [[11]]  SStt..  LLoouuiiss  11..00228800  11..00110000  11..00443300  

55  SScchhwwaarrttzz  eett  aall..  11999966  [[11]]  KKiinnggssttoonn  11..00335500  11..00005500  11..00666600  

66  SScchhwwaarrttzz  eett  aall..  11999966  [[11]]  SStteeuubbeennvviillllee  11..00225500  00..99998800  11..00553300  

77  DDoocckkeerryy  eett  aall..  11999955  [[22]]  SStt..  LLoouuiiss  11..00440000  00..99995500  11..00990000  

88  DDoocckkeerryy  eett  aall..  11999955  [[22]]  EE..  TTeennnneesssseeee  11..00660000  00..99770000  11..11550000  

99  PPooppee  eett  aall..  11999922  [[33]]  UUttaahh  11..00880000  11..00550000  11..11110000  

1100  PPooppee  &&  KKaallkksstteeiinn  11999966  [[44]]  UUttaahh  11..00770000  11..00220000  11..11220000  

1111  SScchhwwaarrttzz  11999933  [[55]]  BBiirrmmiinngghhaamm  11..00550000  11..00110000  11..11000000  

1122  DDoocckkeerryy  eett  aall..  11999922  [[66]]  SStt..  LLoouuiiss  11..00880000  11..00005500  11..11550000  

1133  SScchhwwaarrttzz  eett  aall..  11999966  [[11]]  SStt..  LLoouuiiss  11..00660000  00..99880000  11..11550000  

1144  SScchhwwaarrttzz  eett  aall..  11999966  [[11]]  SStt..  LLoouuiiss  11..00330000  11..00005500  11..00550000  

1155  DDoocckkeerryy  eett  aall..  11999922  [[66]]  KKiinnggssttoonn  11..00885500  00..99440000  11..22550000  

1166  SScchhwwaarrttzz  eett  aall..  11999966  [[11]]  KKiinnggssttoonn  11..00990000  00..99440000  11..22660000  

1177  SScchhwwaarrttzz  eett  aall..  11999966  [[11]]  KKiinnggssttoonn  11..00550000  11..00005500  11..00990000  

1188  SScchhwwaarrttzz  eett  aall..  11999966  [[11]]  PPoorrttaaggee  11..00335500  00..99880000  11..00990000  

1199  SScchhwwaarrttzz  eett  aall..  11999966  [[11]]  BBoossttoonn  11..00660000  11..00440000  11..00990000  

2200  SScchhwwaarrttzz  eett  aall..  11999966  [[11]]  TTooppeekkaa  00..99880000  00..99000000  11..00550000  

2211  SScchhwwaarrttzz  eett  aall..  11999966  [[11]]  SStteeuubbeennvviillllee  11..00550000  11..00005500  11..00880000  

2222  OOzzkkaayynnaakk  eett  aall..  11999944  [[77]]  TToorroonnttoo  11..00225500  11..00115500  11..00334400  

2233  KKiinnnneeyy  eett  aall..  11999955  [[88]]  LLooss  AAnnggeelleess  11..00225500  11..00000000  11..00555500  

2244  KKiinnnneeyy  eett  aall..  11999955  [[88]]  LLooss  AAnnggeelleess  11..00117700  00..99990000  11..00336600  

2255  IIttoo  eett  aall..  11999955  [[99]]  CChhiiccaaggoo  11..00225500  11..00005500  11..00550000  

2266  SSttyyeerr  eett  aall..  11999955  [[1100]]  CChhiiccaaggoo  11..00440000  11..00000000  11..00880000  

2277  IIttoo  &&  TThhuurrssttoonn  11999966  [[1111]]  CChhiiccaaggoo  11..00225500  11..00005500  11..00440000  

2288  IIttoo  &&  TThhuurrssttoonn  11999966  [[1111]]  CChhiiccaaggoo  11..00220000  11..00005500  11..00335500  

2299  OOssttrroo  eett  aall..  11999966  [[1122]]  SSaannttiiaaggoo  11..00225577  00..99991133  11..00558866  

3300  OOssttrroo  11999933  [[1133]]  LLoonnddoonn  11..00001199  11..00001188  11..00001199  

3311  OOssttrroo  11999933  [[1133]]  SStteeuubbeennvviillllee  11..00004499  11..00003366  11..00006699  

3322  OOssttrroo  11999933  [[1133]]  PPhhiillaaddeellpphhiiaa  11..00114433  11..00111144  11..00117722  

3333  OOssttrroo  11999933  [[1133]]  SSaannttaa  CCllaarraa  11..00114499  11..00009999  11..00220055  

3344  DDoocckkeerryy  &&  PPooppee  11999944  [[1144]]  SStt..  LLoouuiiss  11..00226699  11..00001188  11..00552244  

                                                                                                                      
7722    FFoorr  ccoommppaarriissoonn,,  tthhee  EEPPAA  ssllooppee  rraannggeess  ((wwhhiicchh  wweerree  tthhee  oonnllyy  uunncceerrttaaiinnttiieess  iinnccoorrppoorraatteedd  iinnttoo  tthhee  ““9900  ppeerrcceenntt  

ccrreeddiibbllee  iinntteerrvvaall””  eessttiimmaatteess  ooff  iittss  rriisskk  eessttiimmaatteess))  wweerree  11..0099––11..2266  ffoorr  LL--TT  ffrroomm  PPooppee  eett  aall..  ((11999955)),,  wwhhiicchh  iiss  
SSttuuddyy  33  oonn  FFiigguurree  22--33;;  aanndd  11..002288––11..004488  ffoorr  SS--TT  ffrroomm  SScchhwwaarrttzz  eett  aall..  ((11999966))  wwhhiicchh  ppoooolleedd  66  sseeppaarraattee  cciittiieess  iinn  
tthhiiss  ssiinnggllee  ssttuuddyy  ((tthhee  ssiixx  cciittiieess  aarree  lliisstteedd  aass  SSttuuddiieess  3333––3388  oonn  FFiigguurree  22--44))..  
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3355  DDoocckkeerryy  &&  PPooppee  11999944  [[1144]]  KKiinnggssttoonn  11..00226688  00..99778844  11..00777788  

3366  DDoocckkeerryy  &&  PPooppee  11999944  [[1144]]  BBiirrmmiinngghhaamm  11..00110044  11..00002211  11..00115566  

3377  DDoocckkeerryy  &&  PPooppee  11999944  [[1144]]  UUttaahh  11..00116600  11..00009966  11..00222244  

3388  DDoocckkeerryy  &&  PPooppee  11999944  [[1144]]  PPhhiillaaddeellpphhiiaa  11..00115500  11..00008888  11..00221133  

3399  DDoocckkeerryy  &&  PPooppee  11999944  [[1144]]  DDeettrrooiitt  11..00110044  11..00005522  11..00116677  

4400  DDoocckkeerryy  &&  PPooppee  11999944  [[1144]]  SStteeuubbeennvviillllee  11..00005577  11..00003333  11..00008822  

4411  DDoocckkeerryy  &&  PPooppee  11999944  [[1144]]  SSaannttaa  CCllaarraa  11..00111144  11..00002299  11..00221155  

4422  MMoooollggaavvkkaarr  eett  aall..  11999955  [[1155]]  SStteeuubbeennvviillllee  11..00330000  11..00005500  11..00660000  

4433  MMoooollggaavvkkaarr  eett  aall..  11999955  [[1155]]  SStteeuubbeennvviillllee  11..00225500  11..00000000  11..00550000  

CChhrroonniicc  bbrroonncchhiittiiss  ddoossee--rreessppoonnssee  ssllooppee..    EEPPAA’’ss  cchhrroonniicc  bbrroonncchhiittiiss  rriisskkss  aarree  ddeerriivveedd  aaggaaiinn  ffrroomm  aa  ssiinnggllee  
ssttuuddyy,,  SScchhwwaarrttzz  ((11999933))..    FFoorr  tthhee  pprreesseenntt  aannaallyyssiiss,,  DDFFII  cchhoossee  ttoo  uussee  tthhee  rriisskk  rraattiioo  rraannggee  ffrroomm  tthhee  SScchhwwaarrttzz  
ssttuuddyy::  
  
  CCBB  rriisskk  rraattiioo::      11..0022  11..0077  11..1122    ((ppeerr  2255  μμgg//mm33  PPMM22..55))  
  
TThhiiss  aaggaaiinn,,  iiss  aa  ccoonnsseerrvvaattiivvee  aassssuummppttiioonn  ffoorr  sseevveerraall  rreeaassoonnss::  
  
••  AA  rreevviieeww  ooff  tthhee  SScchhwwaarrttzz  ((11999933))  ssttuuddyy  sshhoowwss  tthhaatt  iitt  ddooeess  nnoott  aaccccoouunntt  oorr  ccoonnttrrooll  ffoorr  aannyy  

eennvviirroonnmmeennttaall  ffaaccttoorrss  ootthheerr  tthhaann  ssmmookkiinngg..    IItt  wwaarrrraanntteedd  oonnllyy  oonnee  ppaarraaggrraapphh  ooff  ddiissccuussssiioonn  iinn  tthhee  CCDD,,  
aanndd  wwaass  nneevveerr  mmeennttiioonneedd  iinn  tthhee  SSttaaffff  PPaappeerr..    TThhee  rreeccoorrdd  ooff  ssuuppppoorrttiinngg  ssttuuddiieess  iinn  tthhee  PPMM  DDoocckkeett  
iinnddiiccaattee  tthhaatt  iitt  wwaass  nnoott  uusseedd  iinn  aannyy  ooff  tthhee  oorriiggiinnaall  rriisskk  aannaallyysseess,,  aanndd  ssuuddddeennllyy  aappppeeaarreedd  iinn  oonnee  ooff  tthhee  
llaasstt  ““uuppddaatteess””  ooff  tthhee  rriisskk  aannaallyysseess  tthhaatt  wweerree  ddeelliivveerreedd  jjuusstt  pprriioorr  ttoo  tthhee  rreelleeaassee  ooff  tthhee  PPMM  RRIIAA..  

  
••  TThhee  SScchhwwaarrttzz  ((11999933))  ssttuuddyy  iiss  aa  ccrroossss--sseeccttiioonnaall  ssttuuddyy,,  iimmppllyyiinngg  tthhaatt  iittss  rreessuullttss  iinnddiiccaattee  oovveerraallll  

ddiiffffeerreenncceess  iinn  iinncciiddeennccee  rraatteess..    EEPPAA  ssttaatteess  tthhaatt  tthhee  eessttiimmaatteess  iitt  hhaass  ddeerriivveedd  ffrroomm  tthhiiss  ssttuuddyy  aarree  
aaccttuuaallllyy  ssuuppppoosseedd  ttoo  bbee  aannnnuuaall  nneeww  ccaasseess  ooff  cchhrroonniicc  bbrroonncchhiittiiss..    DDFFII  hhaass  bbeeeenn  uunnaabbllee  ttoo  oobbttaaiinn  
uusseeffuull  ddooccuummeennttaattiioonn  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  wwhheetthheerr  aa  rreeaassoonnaabbllee  ccoonnvveerrssiioonn  wwaass  aapppplliieedd..    TThhuuss,,  tthheerree  iiss  
ssoommee  cchhaannccee  tthhaatt  tthhee  eessttiimmaatteess  ffrroomm  tthhiiss  ssttuuddyy  ssuubbssttaannttiiaallllyy  oovveerrssttaattee  tthhee  aannnnuuaall  iinncciiddeennccee..    
HHoowweevveerr,,  tthhiiss  aannaallyyssiiss  ggiivveess  tthhee  bbeenneeffiitt  ooff  tthhee  ddoouubbtt  tthhaatt  tthhee  ccoonnvveerrssiioonn  wwaass  ddoonnee  iinn  aa  rreeaassoonnaabbllee  
mmaannnneerr..  

  
••  IInn  ttrryyiinngg  ttoo  oobbttaaiinn  bbeetttteerr  ddooccuummeennttaattiioonn  ooff  hhooww  tthhee  SScchhwwaarrttzz  ((11999933))  ssttuuddyy  wwaass  oobbttaaiinneedd,,  DDFFII  

lleeaarrnneedd  tthhaatt  tthhiiss  ssttuuddyy  hhaadd  bbeeeenn  rreemmoovveedd  ffrroomm  EEPPAA’’ss  ““RReettrroossppeeccttiivvee  SSttuuddyy””  aass  aa  rreessuulltt  ooff  tthhaatt  
ssttuuddyy’’ss  ppeeeerr  rreevviieeww  pprroocceessss..    IItt  wwaass  rreeppllaacceedd  bbyy  bbeenneeffiitt  eessttiimmaatteess  bbaasseedd  oonn  aannootthheerr  ssttuuddyy,,  AAbbbbeeyy  eett  
aall..  ((11999933)),,  aanndd  DDFFII  hhaass  lleeaarrnneedd  tthhaatt  EEPPAA  iiss  aallssoo  mmaakkiinngg  tthhee  ssaammee  rreeppllaacceemmeenntt  iinn  iittss  rreevviisseedd  PPMM  
RRIIAA..    TThhee  AAbbbbeeyy  eett  aall..  uussaaggee  aallssoo  rreeqquuiirreess  ssoommee  ccoommpplleexx  ccoonnvveerrssiioonnss  ttoo  oobbttaaiinn  eessttiimmaatteess  ooff  aannnnuuaall  
nneeww  ccaasseess  ooff  cchhrroonniicc  bbrroonncchhiittiiss,,  aanndd  EEPPAA’’ss  mmeetthhoodd  iiss  nnoott  yyeett  ddooccuummeenntteedd..    HHoowweevveerr,,  bbaasseedd  oonn  
pprreelliimmiinnaarryy  eevviiddeennccee  iinn  aa  rreecceenntt  ddrraafftt  ooff  tthhee  ““RReettrroossppeeccttiivvee  SSttuuddyy,,””  iitt  aappppeeaarrss  tthhaatt  uussee  ooff  tthhee  AAbbbbeeyy  
rreessuullttss  mmaayy  rreedduuccee  tthhee  ddoossee--rreessppoonnssee  ssllooppee  bbyy  aabboouutt  2255  ppeerrcceenntt..    BBeeccaauussee  ooff  tthhee  hhiigghhllyy  ssppeeccuullaattiivvee  
nnaattuurree  ooff  tthhiiss  eessttiimmaattee,,  tthhiiss  rreeppoorrtt  ccoonnttiinnuueess  ttoo  uussee  tthhee  uunncceerrttaaiinnttyy  rraannggeess  ssoolleellyy  ffrroomm  SScchhwwaarrttzz  
((11999933)),,  bbuutt  iitt  sshhoouulldd  bbee  nnootteedd  tthhaatt  ddooiinngg  ssoo  iiss  pprroobbaabbllyy  aa  ccoonnsseerrvvaattiivvee  sstteepp..  

  
TThhrreesshhoolldd  ccuuttppooiinntt..    AA  kkeeyy  uunncceerrttaaiinnttyy  iinn  tthhee  eeppiiddeemmiioollooggiiccaall  ssttuuddiieess  iiss  wwhheetthheerr  tthheerree  eexxiissttss  aa  
““ccuuttppooiinntt””  oorr  ““tthhrreesshhoolldd,,””  wwhhiicchh  iiss  aa  lleevveell  ooff  tthhee  ppoolllluuttaanntt  bbeellooww  wwhhiicchh  tthheerree  iiss  nnoott  aa  rreellaattiioonnsshhiipp  
bbeettwweeeenn  ppoolllluuttaanntt  ccoonncceennttrraattiioonn  aanndd  hheeaalltthh  eeffffeeccttss..    TThhiiss  iiss  eesssseennttiiaallllyy  aa  ““ssaaffee  lleevveell””  ooff  tthhee  ppoolllluuttaanntt,,  aanndd  
tthheerree  wwoouulldd  bbee  nnoo  iinnccrreemmeennttaall  bbeenneeffiittss  ffoorr  aammbbiieenntt  rreedduuccttiioonnss  bbeellooww  ssuucchh  aa  lleevveell..      
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MMoosstt  ooff  tthhee  eeppiiddeemmiioollooggiiccaall  ssttuuddiieess  uussee  aa  ddoossee--rreessppoonnssee  ffoorrmm  wwhhiicchh  iimmpplliicciittllyy  aassssuummeess  tthhaatt  tthheerree  iiss  nnoo  
ssuucchh  tthhrreesshhoolldd  oorr  ssaaffee  lleevveell  aabboovvee  zzeerroo..    TThhaatt  iiss,,  tthhee  iinncciiddeennccee  ooff  aaddvveerrssee  hheeaalltthh  eeffffeeccttss  ccoonnttiinnuueess  ttoo  
ddeecclliinnee  aass  ppoolllluuttiioonn  lleevveellss  ddeecclliinnee,,  aallll  tthhee  wwaayy  ttoo  aa  ppoolllluuttiioonn  lleevveell  ooff  zzeerroo..    HHoowweevveerr,,  iitt  iiss  wweellll--kknnoowwnn  
tthhaatt  tthhee  ttyyppeess  ooff  mmeeaassuurreemmeenntt  eerrrroorrss  tthhaatt  aarree  eennddeemmiicc  ttoo  aallll  ooff  tthheessee  ssttuuddiieess  wwoouulldd  bbee  ssuuffffiicciieenntt  ttoo  mmaasskk  
tthhee  pprreesseennccee  ooff  aannyy  tthhrreesshhoolldd,,  eevveenn  wwhheenn  uussiinngg  ssoopphhiissttiiccaatteedd  tteecchhnniiqquueess  ssuucchh  aass  qquuiinnttiillee--ppaarrttiittiioonneedd  ddaattaa,,  
oorr  nnoonnppaarraammeettrriicc  ssmmooootthhiinngg..7733    TThhuuss,,  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  nnoo  tthhrreesshhoolldd  hhaass  bbeeeenn  iinn  eevviiddeennccee  ddooeess  nnoott  pprroovviiddee  aannyy  
ccoonnffiiddeennccee  tthhaatt  aa  tthhrreesshhoolldd  aabboovvee  bbaacckkggrroouunndd  ddooeess  nnoott  eexxiisstt,,  aass  EEPPAA  aacckknnoowwlleeddggeess  iinn  aa  nnuummbbeerr  ooff  
llooccaattiioonnss..7744  
  
TThhiiss  uunncceerrttaaiinnttyy  iiss  ooff  pprriimmee  iimmppoorrttaannccee,,  aass  aacckknnoowwlleeddggeedd  bbyy  EEPPAA::  ““TThhee  ssiinnggllee  mmoosstt  iimmppoorrttaanntt  ffaaccttoorr  
iinnfflluueenncciinngg  tthhee  uunncceerrttaaiinnttyy  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  tthhee  rriisskk  eessttiimmaatteess  iiss  wwhheetthheerr  oorr  nnoott  aa  tthhrreesshhoolldd  ccoonncceennttrraattiioonn  
eexxiissttss  bbeellooww  wwhhiicchh  PPMM--aassssoocciiaatteedd  hheeaalltthh  rriisskkss  aarree  nnoott  lliikkeellyy  ttoo  ooccccuurr..””7755    AAlltthhoouugghh  EEPPAA  oobbvviioouussllyy  
uunnddeerrssttaannddss  tthhiiss  ppooiinntt,,  tthhee  mmaaggnniittuuddee  ooff  tthhiiss  uunncceerrttaaiinnttyy  iiss  nnoott  rreeppoorrtteedd  aannyywwhheerree  iinn  tthhee  bbeenneeffiitt  aannaallyyssiiss..    
IItt  iiss,,  hhoowweevveerr,,  iinnccoorrppoorraatteedd  iinnttoo  tthhiiss  aannaallyyssiiss  ooff  uunncceerrttaaiinnttyy..  
  
TThheerree  aarree  aa  nnuummbbeerr  ooff  wwaayyss  tthhaatt  EEPPAA  ssuuggggeessttss  aa  ppootteennttiiaall  ““rreeaassoonnaabbllee””  lleevveell  ffoorr  tthhee  tthhrreesshhoolldd..    TThheessee  aarree  
bbeesstt  ssuummmmaarriizzeedd  iinn  tthhee  PPrrooppoosseedd  RRuullee  iittsseellff::  ““TThhee  SSttaaffff  PPaappeerr  aasssseessssmmeenntt......ccoonncclluuddeedd  tthhaatt  tthhee  eevviiddeennccee  
ffoorr  iinnccrreeaasseedd  rriisskk  wwaass  mmoorree  aappppaarreenntt  aatt  aannnnuuaall  ccoonncceennttrraattiioonnss  aatt  oorr  aabboovvee  1155  μμgg//mm33......hhoowweevveerr,,  tthhee  
eessttiimmaatteedd  mmaaggnniittuuddee  ooff  eeffffeeccttss  [[iinn  tthhoossee  ssttuuddiieess]]  mmaayy  bbee  rreellaatteedd  ttoo  ssoommeewwhhaatt  hhiigghheerr  hhiissttoorriiccaall  
ccoonncceennttrraattiioonnss  tthhaann  tthhee  aaffffeecctteedd  ccoommmmuunniittiieess  eexxppeerriieenncceedd  dduurriinngg  tthhee  ttiimmee  ppeerriioodd  ooff  tthhee  ssttuuddiieess;;  tthhiiss  
ccoonnssiiddeerraattiioonn  ssuuggggeessttss  tthhaatt  aa  lleevveell  ooff  1155  μμgg//mm33  wwoouulldd  iinnccoorrppoorraattee  aa  mmaarrggiinn  ooff  ssaaffeettyy””  [[eemmpphhaassiiss  
aaddddeedd]]..7766    TThhee  ppooiinntt  aabboouutt  tthheerree  bbeeiinngg  aann  aaddeeqquuaattee  mmaarrggiinn  ooff  ssaaffeettyy  aatt  aabboouutt  1155  μμgg//mm33  aannnnuuaall  aavveerraaggee  iiss  
rreeiitteerraatteedd  aa  ccoouuppllee  ooff  ttiimmeess  iinn  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ppaaggeess  ooff  tthhee  PPrrooppoosseedd  RRuullee,,  aalloonngg  wwiitthh  aa  ssuuggggeessttiioonn  tthhaatt  
tthheerree  iiss  vveerryy  wweeaakk  eevviiddeennccee  ooff  aa  sshhoorrtt--tteerrmm  eeffffeecctt  bbeellooww  3355  μμgg//mm33  oonn  aa  2244--hhoouurr  aavveerraaggee  bbaassiiss..      
  
TThheerree  iiss  nnoo  mmiissttaakkiinngg  tthhaatt  EEPPAA  iiss  ssuuggggeessttiinngg  tthhaatt  iitt  bbeelliieevveess  tthhaatt  aa  tthhrreesshhoolldd  mmaayy  bbee  ccoonncceeiivvaabbllee  
ssoommeewwhheerree  aatt  oorr  eevveenn  aabboovvee  tthhiiss  lleevveell  oonn  tthhee  aannnnuuaall  aavveerraaggee..    TToo  aadddd  ttoo  tthhiiss,,  aa  ggoooodd  ppaarrtt  ooff  tthhee  
aarrgguummeennttss  ffoorr  tthhee  tthhrreesshhoolldd  bbeeiinngg  ppoossssiibbllyy  aatt  oorr  ssoommeewwhhaatt  aabboovvee  1155  μμgg//mm33  iiss  bbaasseedd  oonn  tthhee  PPooppee  eett  aall..  
((11999955))  ssttuuddyy..    TThhiiss  iiss  tthhee  vveerryy  ssttuuddyy  tthhaatt  EEPPAA  hhaass  ssiinnccee  aaddmmiitttteedd  iitt  mmiissiinntteerrpprreetteedd  ((sseeee  ddiissccuussssiioonn  iinn  
eeaarrlliieerr  sseeccttiioonn  oonn  eerrrroorrss  iinn  tthhee  bbaasseelliinnee  bbeenneeffiitt  eessttiimmaatteess))..    WWhheenn  ccoorrrreeccttiinngg  ffoorr  tthhaatt  eerrrroorr  iinn  EEPPAA’’ss  
uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  tthhee  ddaattaa  iinn  tthhiiss  ssttuuddyy,,  oonnee  ffiinnddss  tthhaatt  EEPPAA  iiss  aaccttuuaallllyy  aarrgguuiinngg  tthhaatt  tthheerree  iiss  ssoommee  
ssuuggggeessttiioonn  oorr  ppoossssiibbiilliittyy  ooff  aa  tthhrreesshhoolldd  aatt  oorr  sslliigghhttllyy  aabboovvee  1188..88  μμgg//mm33..7777  
  

                                                                                                                      
7733    AA  ddeemmoonnssttrraattiioonn  ooff  tthhiiss  ppooiinntt  ccaann  bbee  ffoouunndd  iinn  AA..  SSmmiitthh  aanndd  NN..  CChhaann,,  HHooww  SSttaattiissttiiccss  CCaann  MMiisslleeaadd  PPMM  PPoolliiccyy::  

AA  CCaassee  ooff  SSmmookkee  aanndd  MMiirrrroorrss??,,  DDeecciissiioonn  FFooccuuss  IInnccoorrppoorraatteedd,,  MMaarrcchh  1100,,  11999977,,  pppp..  1133––1155..    ((TThhiiss  ppaappeerr  wwaass  
ssuubbmmiitttteedd  ttoo  EEPPAA  iinn  ffoorrmmaall  ccoommmmeennttss  aanndd  ccaann  bbee  ffoouunndd  iinn  tthhee  PPMM  DDoocckkeett..))  

7744    FFoorr  eexxaammppllee,,  tthhee  FFeeddeerraall  RReeggiisstteerr  nnoottiiccee  ((6611  FFeedd..  RReegg..  6655665511))  ssaayyss  ““WWhhiillee  ssuucchh  aa  tthhrreesshhoolldd  hhaass  nnoott  bbeeeenn  
ddeemmoonnssttrraatteedd  iinn  ssttuuddiieess  ttoo  ddaattee,,  tthhee  ppootteennttiiaall  iinnfflluueennccee  ooff  eexxppoossuurree  mmiissccllaassssiiffiiccaattiioonn  sseerrvveess  ttoo  iinnccrreeaassee  tthhee  
uunncceerrttaaiinnttyy  iinn  tthhee  rreeppoorrtteedd  ccoonncceennttrraattiioonn--rreessppoonnssee  rreellaattiioonnsshhiippss,,  ppaarrttiiccuullaarrllyy  ffoorr  tthhee  lloowweerr  rraannggee  ooff  
ccoonncceennttrraattiioonnss..””  

7755  6611  FFeedd..  RReegg..  6655665511..  
7766    6611  FFeedd..  RReegg..  66556600..  
7777    TThhaatt  iiss,,  tthhee  ffiigguurree  tthhaatt  EEPPAA  uusseess  ((iinn  AAppppeennddiixx  EE  ooff  tthhee  SSttaaffff  PPaappeerr))  ttoo  aarrgguuee  tthhaatt  aa  tthhrreesshhoolldd  mmaayy  eexxiisstt  aatt  1155  

μμgg//mm33  iiss  bbaasseedd  oonn  mmeeddiiaann  PPMM22..55  ddaattaa,,  rraatthheerr  tthhaann  mmeeaann  PPMM22..55    ddaattaa,,  aass  EEPPAA  tthhoouugghhtt..    SSiinnccee  tthhee  mmeeaann  iiss  aabboouutt  
2255  ppeerrcceenntt  hhiigghheerr  tthhaann  tthhee  mmeeddiiaann  ((aass  ppeerr  EEPPAA’’ss  oowwnn  aaddmmiissssiioonn  iinn  iittss  pprreessss  rreelleeaassee  ooff  AApprriill  22,,  11999977))  tthhee  
tthhrreesshhoolldd  tthhaatt  EEPPAA  ssuuggggeessttss  mmaayy  bbee  vviissiibbllee  wwoouulldd  bbee  aatt  11..2255  ××  1155,,  oorr  1188..7755  μμgg//mm33  aannnnuuaall  aavveerraaggee..  
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IInn  aaddddiittiioonn  ttoo  tthhee  aaccttuuaall  ssttaatteemmeennttss  bbyy  EEPPAA  oonn  tthhee  mmaatttteerr  ooff  aa  tthhrreesshhoolldd,,  oonnee  ooff  tthhee  ssuuppppoorrttiinngg  ddooccuummeennttss  
ffoorr  EEPPAA’’ss  RRIIAA  iiss  aa  rriisskk  aasssseessssmmeenntt  ffoorr  PPhhiillaaddeellpphhiiaa  aanndd  LLooss  AAnnggeelleess  bbyy  AAbbtt  AAssssoocciiaatteess..7788    TThhaatt  aannaallyyssiiss  
iinnvveessttiiggaatteedd  vvaarriioouuss  tthhrreesshhoolldd  sscceennaarriiooss  ooff  uupp  ttoo  3300  μμgg//mm33  ffoorr  PPMM22..55  ffoorr  sshhoorrtt--tteerrmm  eeffffeeccttss,,  aanndd  uupp  ttoo  1188  
μμgg//mm33  ffoorr  lloonngg--tteerrmm  eeffffeeccttss..    CCoonnssiisstteenntt  wwiitthh  tthheessee  sscceennaarriiooss  aanndd  EEPPAA  ssttaatteemmeennttss,,  tthhiiss  aannaallyyssiiss  uusseedd  tthhee  
ffoolllloowwiinngg  rraannggeess  ttoo  rreefflleecctt  tthhee  tthhrreesshhoolldd  uunncceerrttaaiinnttyy::  
  
  CCuuttppooiinntt  ffoorr  LL--TT  eeffffeeccttss::    00  1155  1188  μμgg//mm33  

  CCuuttppooiinntt  ffoorr  SS--TT  mmoorrttaalliittyy::  00  1188  3300  μμgg//mm33  
  
AAttttrriibbuuttiioonn  ooff  HHeeaalltthh  EEffffeeccttss  ttoo  PPMM22..55..    AAss  mmeennttiioonneedd  pprreevviioouussllyy,,  ssoommee  eeppiiddeemmiioollooggiiccaall  ssttuuddiieess  ffiinndd  
hheeaalltthh  eeffffeeccttss  wwhhiicchh  tthheeiirr  aauutthhoorrss  aattttrriibbuuttee  ttoo  PPMM22..55..    AAlltthhoouugghh  tthhee  ssttuuddyy  ddeessiiggnnss  sshhoouulldd  aatttteemmpptt  ttoo  iissoollaattee  
tthhee  eeffffeecctt  ooff  tthhiiss  oonnee  ppoolllluuttaanntt,,  tthheerree  aarree  iinneevviittaabbllee  ccoonnffoouunnddiinngg  iissssuueess  wwhhiicchh  ccoouulldd  lleeaadd  ttoo  eerrrroorrss  iinn  
aattttrriibbuuttiinngg  hheeaalltthh  eeffffeeccttss  ttoo  PPMM22..55..    IItt  iiss  vveerryy  ddiiffffiiccuulltt  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  hhooww  mmuucchh  tthhiiss  bbiiaass  ccoouulldd  bbee..    NNoottee  
tthhaatt  iinn  tthhee  eessttiimmaatteess  ffoorr  mmoorrttaalliittyy,,  tthhee  rraannggee  eessttiimmaatteedd  ffoorr  ssllooppee  wwaass  bbaasseedd  oonn  aa  nnuummbbeerr  ooff  PPMM1100  ssttuuddiieess,,  
aanndd  aallll  ooff  tthhee  iinnccrreemmeennttaall  rriisskk  iinn  tthhoossee  ssttuuddiieess  wwaass  aattttrriibbuutteedd  ttoo  PPMM22..55  iinn  tthhaatt  sstteepp  ooff  tthhiiss  aannaallyyssiiss..    TToo  tthhee  
eexxtteenntt  tthhaatt  tthhee  ccooaarrssee  ffrraaccttiioonn  mmiigghhtt  ssttiillll  aaccccoouunntt  ffoorr  aann  eeqquuaall  sshhaarree  ooff  tthhee  rriisskk  iinn  tthhoossee  ssttuuddiieess,,  uupp  ttoo  aass  
mmuucchh  aass  hhaallff  ooff  tthhaatt  rriisskk  mmiigghhtt  aaccttuuaallllyy  bbee  aattttrriibbuuttaabbllee  ttoo  tthhee  ccooaarrssee  ffrraaccttiioonn..    FFuurrtthheerr,,  mmeeaassuurreemmeenntt  eerrrroorr  
ddiiffffeerreennttiiaallss  bbeettwweeeenn  PPMM22..55  aanndd  tthhee  ccooaarrssee  ffrraaccttiioonn  ccoouulldd  ccaauussee  tthhee  ssttaattiissttiiccaall  eessttiimmaattiioonn  pprroocceessss  ttoo  ffaallsseellyy  
aattttrriibbuuttee  rriisskk  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  PPMM1100    eennttiirreellyy  ttoo  PPMM22..55..7799    TThhuuss,,  eevveenn  tthhoossee  ssttuuddiieess  tthhaatt  wweerree  bbaasseedd  oonn  PPMM22..55    
ccoouulldd  bbee  ffaallsseellyy  aattttrriibbuuttiinngg  eeffffeeccttss  ooff  tthhee  ccooaarrssee  ffrraaccttiioonn  eennttiirreellyy  oonnttoo  tthhee  ffiinnee  ffrraaccttiioonn..    TThheessee  ttyyppeess  ooff  
pprroobblleemmss  mmiigghhtt  bbee  aaddddrreesssseedd  bbyy  sscceennaarriiooss  tthhaatt  aattttrriibbuuttee  aass  mmuucchh  aass  5500  ppeerrcceenntt  ooff  tthhee  eessttiimmaatteedd  rriisskk  ttoo  
ccoonncceerrnnss  ootthheerr  tthhaann  PPMM22..55..    TThhiiss  sscceennaarriioo  mmaayy  bbee  tthhoouugghhtt  ooff  aass  rreefflleeccttiinngg  tthhee  ppootteennttiiaall  iimmppaacctt  ooff  aa  
mmooddeerraattee  aammoouunntt  ooff  bbiiaass  dduuee  ttoo  ccoonnffoouunnddiinngg  bbyy  ootthheerr  ppoolllluuttaannttss..  
  
FFuurrtthheerr,,  iitt  iiss  eevveenn  ppoossssiibbllee  tthhaatt  ssoommee  ootthheerr  ppoolllluuttaanntt  oorr  ssoommee  ootthheerr  eennvviirroonnmmeennttaall  ffaaccttoorr  iiss  aatt  wwoorrkk..    TThhiiss  
rreefflleeccttss  tthhee  aaccttiivvee  ddeebbaattee  ooff  wwhheetthheerr  tthheessee  aassssoocciiaattiioonnss  aarree  eevveenn  ccaauussaall  iinn  nnaattuurree..    EEPPAA  hhaass  aarrgguueedd  tthhaatt  
tthhee  ccaassee  ffoorr  ccaauussaalliittyy  ccaann  bbee  mmaaddee  bbyy  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  tthhee  PPMM  aassssoocciiaattiioonn  iiss  qquuiittee  ssttaabbllee  oovveerr  nnuummeerroouuss  
llooccaattiioonnss..    TThheerree  aarree  mmaannyy  ccoouunntteerr--aarrgguummeennttss  tthhaatt  rreemmaaiinn  pprreevvaalleenntt..8800    WWiitthhoouutt  ttrryyiinngg  ttoo  rreeppeeaatt  aallll  ooff  tthhee  
mmaannyy  ccoouunntteerr--aarrgguummeennttss,,  tthhiiss  aannaallyyssiiss  hhaass  aatttteemmpptteedd  ttoo  rreefflleecctt  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  tthhiiss  uunncceerrttaaiinnttyy  ddooeess  eexxiisstt  
wwiitthh  aa  sscceennaarriioo  wwhheerree  nnoonnee  ooff  tthhee  eeppiiddeemmiioollooggiiccaallllyy  ddeerriivveedd  eessttiimmaatteess  ooff  bbeenneeffiittss  sshhoouulldd  bbee  aattttrriibbuutteedd  ttoo  
PPMM22..55..  
  
GGiivveenn  wwhhaatt  iiss  kknnoowwnn  aabboouutt  tthhee  ttyyppeess  ooff  mmeeaassuurreemmeenntt  eerrrroorrss,,  wwiitthh  tthhee  rreellaattiivvee  eexxppoossuurree  mmiissccllaassssiiffiiccaattiioonn  
eerrrroorrss  ffoorr  PPMM22..55  pprroobbaabbllyy  bbeeiinngg  ssmmaallll  ccoommppaarreedd  ttoo  ootthheerr  ppoolllluuttaannttss,,  tthheenn  iitt  iiss  ddoouubbttffuull  tthhaatt  tthheerree  iiss  mmuucchh  
ppootteennttiiaall  bbiiaass  iinn  tthhee  ootthheerr  ddiirreeccttiioonn..    HHoowweevveerr,,  iitt  sshhoouulldd  bbee  nnootteedd  tthhaatt  tthhee  uunncceerrttaaiinnttyy  rraannggeess  oonn  tthhee  rriisskk  

                                                                                                                      
7788    AAbbtt  AAssssoocciiaatteess,,  IInncc..,,  AA  PPaarrttiiccuullaattee  MMaatttteerr  RRiisskk  AAsssseessssmmeenntt  ffoorr  PPhhiillaaddeellpphhiiaa  aanndd  LLooss  AAnnggeelleess,,  rreevviisseedd  

NNoovveemmbbeerr  11999966..  
7799    FF..  LLiippffeerrtt  aanndd  RR..  WWyyzzggaa,,  ““AAiirr  PPoolllluuttiioonn  aanndd  MMoorrttaalliittyy::  TThhee  IImmpplliiccaattiioonnss  ooff  UUnncceerrttaaiinnttiieess  iinn  RReeggrreessssiioonn  

MMooddeelliinngg  aanndd  EExxppoossuurree  MMeeaassuurreemmeenntt,,””  JJoouurrnnaall  ooff  tthhee  AAiirr  &&  WWaassttee  MMaannaaggeemmeenntt  AAssssoocciiaattiioonn,,  vvooll..  4477  ((AApprriill  
11999977)),,  pppp..  551177––552233..    

8800    AA  rreecceenntt  ddiissccuussssiioonn  ooff  tthhee  rreemmaaiinniinngg  pprroobblleemmss  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  aasssseerrttiinngg  ccaauussaalliittyy  yyeett  ccaann  bbee  ffoouunndd  iinn  SS..  
VVeeddaall,,  ““AAmmbbiieenntt  PPaarrttiicclleess  aanndd  HHeeaalltthh::  LLiinneess  tthhaatt  DDiivviiddee,,””  JJoouurrnnaall  ooff  tthhee  AAiirr  &&  WWaassttee  MMaannaaggeemmeenntt  
AAssssoocciiaattiioonn,,  vvooll..  4477,,  MMaayy,,  11999977,,  pppp..  555511––558811..    AAnn  iilllluussttrraattiioonn  ooff  hhooww  ccoonnffoouunnddiinngg  ccoouulldd  bbee  ggooiinngg  oonn  aanndd  
ssttiillll  rreessuulltt  iinn  ssttaabbllee  PPMM--aassssoocciiaattiioonnss  ffrroomm  llooccaattiioonn  ttoo  llooccaattiioonn  ccaann  bbee  ffoouunndd  iinn  AA..  SSmmiitthh  aanndd  NN..  CChhaann,,  HHooww  
SSttaattiissttiiccss  CCaann  MMiisslleeaadd  PPMM  PPoolliiccyy::  AA  CCaassee  ooff  SSmmookkee  aanndd  MMiirrrroorrss??,,  DDeecciissiioonn  FFooccuuss  IInnccoorrppoorraatteedd,,  MMaarrcchh  1100,,  
11999977,,  pppp..  2244––2266..    ((TThhiiss  ppaappeerr  wwaass  ssuubbmmiitttteedd  ttoo  EEPPAA  iinn  ffoorrmmaall  ccoommmmeennttss  aanndd  ccaann  bbee  ffoouunndd  iinn  tthhee  PPMM  
DDoocckkeett,,  oorr  aatt  hhttttpp::////wwwwww..ddffii..ccoomm..))  
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rraattiioo  ddoo  aaccccoouunntt  ffoorr  tthhee  cchhaanncceess  tthhaatt  tthhee  aaccttuuaall  ddoossee--rreessppoonnssee  ssllooppee  eessttiimmaattee  iiss  hhiigghheerr  tthhaann  tthhaatt  uusseedd  bbyy  
EEPPAA..      
  
TThhuuss,,  ffoorr  ppuurrppoosseess  ooff  tthhiiss  aannaallyyssiiss,,  DDFFII  uusseedd  tthhrreeee  aalltteerrnnaattiivvee  vvaalluueess  ttoo  rreefflleecctt  tthhee  aattttrriibbuuttiioonn  uunncceerrttaaiinnttyy::  
  
  AAttttrriibbuuttiioonn::      00%%  5500%%  110000%%  
  
TThhee  00  ppeerrcceenntt  sscceennaarriioo  rreepprreesseennttss  tthhee  ppoossssiibbiilliittyy  tthhaatt  PPMM  iiss  nnoott  ttoo  bbllaammee  aatt  aallll  ffoorr  tthhee  hheeaalltthh  eeffffeeccttss;;  tthhee  
110000  ppeerrcceenntt  mmeeaannss  tthhaatt  aallll  ooff  tthhee  hheeaalltthh  eeffffeeccttss  aattttrriibbuutteedd  ttoo  ffiinnee  PPMM  iinn  tthhee  eeppiiddeemmiioollooggiiccaall  ssttuuddiieess  aarree  
ccoorrrreeccttllyy  aattttrriibbuutteedd,,  wwiitthh  nnoo  ootthheerr  hhiiddddeenn  ccoonnffoouunnddeerrss..    110000  ppeerrcceenntt  iiss  tthhee  mmoosstt  ccoonnsseerrvvaattiivvee  vvaalluuee,,  aanndd  iiss  
tthhee  cchhooiiccee  tthhaatt  EEPPAA  uusseedd  iinn  iittss  aannaallyyssiiss..    00  ppeerrcceenntt  iiss  tthhee  mmoosstt  eexxttrreemmee  sscceennaarriioo,,  aanndd  ssiinnccee  mmoosstt  ooff  tthhee  
PPMM22..55  bbeenneeffiittss  aarree  iinn  ffaacctt  bbaasseedd  ssoolleellyy  oonn  eeppiiddeemmiioollooggiiccaall  eevviiddeennccee,,  iitt  wwiillll  oobbvviioouussllyy  hhaavvee  ssiiggnniiffiiccaanntt  
iimmppaacctt  oonn  bbeenneeffiitt  eessttiimmaatteess..    IItt  iiss,,  hhoowweevveerr,,  aann  aassssuummppttiioonn  tthhaatt  iiss  ssttiillll  wwiitthhiinn  tthhee  rreeaallmm  ooff  rreeaassoonn..      
  
SSoommee  rreeaaddeerrss  mmaayy  ffeeeell  uunnccoommffoorrttaabbllee  wwiitthh  tthhiiss  ppaarrttiiccuullaarr  ffoorrmm  ooff  uunncceerrttaaiinnttyy,,  oorr  mmaayy  tthheemmsseellvveess  ffeeeell  
qquuiittee  ccoonnffiiddeenntt  tthhaatt  ccaauussaalliittyy  aanndd  bbiiaass  aarree  nnoott  iinn  qquueessttiioonn..    IInn  tthhee  uunncceerrttaaiinnttyy  sscceennaarriiooss  tthhaatt  aarree  pprreesseenntteedd  
bbeellooww,,  rraannggeess  aarree  pprroovviiddeedd  bbootthh  wwiitthh  aanndd  wwiitthhoouutt  tthhee  aattttrriibbuuttiioonn  uunncceerrttaaiinnttyy  iinncclluuddeedd..    OOnnee  wwiillll  ffiinndd  tthhaatt  
aaccccoouunnttiinngg  ffoorr  ppootteennttiiaall  bbiiaass  oorr  nnoonnccaauussaalliittyy  aalltteerrss  tthhee  bbaallaannccee  ooff  rreessuullttss,,  bbuutt  nnoott  tthhee  oovveerraallll  rraannggee  ooff  
uunncceerrttaaiinnttyy..    SSiinnccee  tthhiiss  aannaallyyssiiss  ddooeess  nnoott  aatttteemmpptt  ttoo  aassssiiggnn  aannyy  pprroobbaabbiilliittiieess  ttoo  iinnddiivviidduuaall  uunncceerrttaaiinnttiieess,,  
tthhee  bbaallaannccee  ooff  sscceennaarriiooss  hhaass  lliittttllee  ddiirreecctt  iimmppoorrtt  oonn  ccoonncclluussiioonnss  ooff  tthhiiss  rreeppoorrtt..  
  
SScceennaarriiooss..    AA  sscceennaarriioo  iiss  aa  ppaarrttiiccuullaarr  ccoommbbiinnaattiioonn  ooff  tthhee  vvaalluueess  ooff  eeaacchh  ooff  tthhee  rreelleevvaanntt  ppaarraammeetteerrss  
ddiissccuusssseedd  aabboovvee..    FFoorr  eessttiimmaatteess  ooff  iinncciiddeennccee,,  tthheerree  aarree  2277  sscceennaarriiooss..    FFoorr  eexxaammppllee,,  ffoorr  SS--TT  mmoorrttaalliittyy,,  tthhee  
aattttrriibbuuttiioonn  ccaann  ttaakkee  oonn  aannyy  ooff  33  vvaalluueess,,  tthhee  ddoossee--rreessppoonnssee  ccaann  ttaakkee  oonn  aannyy  ooff  33  vvaalluueess,,  aanndd  tthhee  ccuuttppooiinntt  
ccaann  ttaakkee  oonn  aannyy  ooff  33  vvaalluueess..    TThhiiss  mmaakkeess  3333==2277  ppoossssiibbllee  ccoommbbiinnaattiioonnss..  
  
WWhheenn  mmoonneettiizzeedd  bbeenneeffiittss  aarree  ccaallccuullaatteedd,,  iinncciiddeennccee  ooff  mmuullttiippllee  hheeaalltthh  eennddppooiinnttss  aarree  ccoommbbiinneedd..    FFoorr  
eexxaammppllee,,  tthhee  ttoottaall  mmoonneettiizzeedd  bbeenneeffiittss  iinncclluuddiinngg  LL--TT  mmoorrttaalliittyy  wwoouulldd  iinnvvoollvvee  uunncceerrttaaiinnttiieess  bbootthh  oonn  LL--TT  
mmoorrttaalliittyy  aanndd  cchhrroonniicc  bbrroonncchhiittiiss..    TThheessee  uunncceerrttaaiinnttiieess  aarree  aassssuummeedd  ttoo  bbee  iinnddeeppeennddeenntt,,  ssoo  eeaacchh  sscceennaarriioo  
wwoouulldd  ccoonnssiisstt  ooff  sseelleeccttiinngg  oonnee  ooff  tthhee  tthhrreeee  vvaalluueess  ooff  aattttrriibbuuttiioonn,,  LL--TT  mmoorrttaalliittyy  rriisskk  rraattiioo,,  CCBB  rriisskk  rraattiioo,,  LL--
TT  mmoorrttaalliittyy  ccuuttppooiinntt,,  aanndd  CCBB  ccuuttppooiinntt  ((ffiivvee  ppaarraammeetteerrss))..    TThhee  ttoottaall  nnuummbbeerr  ooff  mmoonneettiizzeedd  bbeenneeffiitt  sscceennaarriiooss  
iiss  tthheerreeffoorree  3355==224433..  
  

FF..  PPooppuullaattiioonnss  BBeenneeffiittiinngg  ffrroomm  tthhee  PPrrooppoosseedd  SSttaannddaarrdd  
  
EEPPAA’’ss  RRIIAA  aannaallyyssiiss  pprreesseennttss  nnaattiioonnaall  eessttiimmaatteess  ooff  rreedduucceedd  iinncciiddeennccee  aanndd  mmoonneettiizzeedd  bbeenneeffiittss..    HHoowweevveerr,,  
EEPPAA  wwiillll  nnoott  rreelleeaassee  ssuuffffiicciieenntt  ddaattaa  ffoorr  aannyy  eexxtteerrnnaall  ggrroouupp  ttoo  aaccccuurraatteellyy  rreepplliiccaattee  iittss  nnaattiioonnaall  eessttiimmaatteess..    
TToo  aarrrriivvee  aatt  ccoommppaarraabbllee  nnaattiioonnaall  eessttiimmaatteess  iinn  tthhee  pprreesseenntt  aannaallyyssiiss,,  iitt  iiss  nneecceessssaarryy  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  wwhhiicchh  
ppooppuullaattiioonnss  wwiillll  bbee  aaffffeecctteedd  bbyy  tthhee  pprrooppoosseedd  ssttaannddaarrddss,,  aanndd  wwhhiicchh  ssuubb--ppooppuullaattiioonnss  wwiillll  rreecceeiivvee  vvaarriioouuss  
lleevveellss  ooff  aaiirr  qquuaalliittyy  iimmpprroovveemmeennttss..8811  
  

AAffffeecctteedd  ppooppuullaattiioonn..    EEPPAA  sspplliittss  iittss  aannaallyyssiiss  iinnttoo  sseevveenn  rreeggiioonnss,,  ddeeffiinneedd  iinn  tthhee  RRIIAA  iinn  FFiigguurree  77--11..    TTaabbllee  
66--77  ooff  tthhee  RRIIAA  sshhoowwss  hhooww  mmaannyy  ccoouunnttiieess  iinn  eeaacchh  rreeggiioonn  aarree  ccoonnssiiddeerreedd  iinn  EEPPAA’’ss  447700--ccoouunnttyy  aannaallyyssiiss..    

                                                                                                                      
8811  TThhiiss  iiss  iinn  ccoonnttrraasstt  wwiitthh  DDFFII’’ss  aannaallyyssiiss  ooff  tthhee  bbeenneeffiittss  ooff  tthhee  pprrooppoosseedd  oozzoonnee  ssttaannddaarrdd,,  wwhheerree  ssuuppppoorrttiinngg  

ddooccuummeennttaattiioonn  wwaass  aavvaaiillaabbllee  iinnddiiccaattiinngg  EEPPAA’’ss  pprroojjeecctteedd  nnoonnaattttaaiinnmmeenntt  aarreeaass..    WWiitthh  tthhiiss  iinnffoorrmmaattiioonn,,  iitt  wwaass  
nnoott  nneecceessssaarryy  ttoo  ddeevveelloopp  aassssuummppttiioonnss  rreeggaarrddiinngg  tthhee  ppooppuullaattiioonn  aaffffeecctteedd..  
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FFoorr  iinnssttaannccee,,  ffoorr  tthhee  MMiiddwweesstt//NNoorrtthheeaasstt  rreeggiioonn,,  221100  ccoouunnttiieess  wweerree  ccoonnssiiddeerreedd..    SSiinnccee  EEPPAA  wwiillll  nnoott  
ddiisscclloossee  wwhhiicchh  ccoouunnttiieess  wweerree  aaccttuuaallllyy  ccoonnssiiddeerreedd,,  iitt  wwaass  aassssuummeedd  tthhaatt  tthheeyy  aarree  tthhee  mmoosstt  ppooppuulloouuss  
ccoouunnttiieess  iinn  tthhee  rreeggiioonn..    TThhee  ppooppuullaattiioonn  iinn  tthheessee  ccoouunnttiieess  iiss  ttaakkeenn  ttoo  bbee  EEPPAA’’ss  aannaallyyzzeedd  ppooppuullaattiioonn..  
  
EEPPAA’’ss  RRIIAA  ssuummmmaarryy  ttaabblleess  aallssoo  iinnddiiccaattee  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  ccoouunnttiieess  iinn  eeaacchh  rreeggiioonn,,  oouutt  ooff  tthhee  nnuummbbeerr  tthhaatt  
EEPPAA  aannaallyyzzeedd,,  tthhaatt  wweerree  pprroojjeecctteedd  ttoo  bbee  oouutt  ooff  aattttaaiinnmmeenntt  wwiitthh  tthhee  pprrooppoosseedd  ssttaannddaarrdd  iinn  22000077,,  ggiivveenn  
iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  ccuurrrreennttllyy  mmaannddaatteedd  ccoonnttrroollss..    TThheessee  ccoouunnttiieess  wwiillll  bbee  tthhee  pprriimmaarryy  bbeenneeffiicciiaarriieess  ooff  tthhee  
nneeww  ssttaannddaarrdd  ssiinnccee,,  uunnddeerr  tthhee  ffuullll  aattttaaiinnmmeenntt  sscceennaarriioo,,  PPMM22..55  ccoonncceennttrraattiioonnss  iinn  tthheessee  ccoouunnttiieess  wwiillll  bbee  
rreedduucceedd  ttoo  mmeeeett  tthhee  ssttaannddaarrdd..    SSiinnccee  EEPPAA  wwiillll  nnoott  rreelleeaassee  iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  eexxaaccttllyy  wwhhiicchh  ccoouunnttiieess  tthheessee  
aarree,,  iitt  wwaass  aassssuummeedd  tthhaatt  tthheeyy  aarree  tthhee  mmoosstt  ppooppuulloouuss  ccoouunnttiieess  iinn  eeaacchh  rreeggiioonn..  
  
IInn  aaddddiittiioonn  ttoo  tthheessee  nnoonnaattttaaiinnmmeenntt  aarreeaass,,  hhoowweevveerr,,  tthheerree  mmaayy  bbee  aaddddiittiioonnaall  iinnddiirreecctt  bbeenneeffiittss  ttoo  ccoouunnttiieess  
wwhhiicchh  aarree  aallrreeaaddyy  iinn  aattttaaiinnmmeenntt..    TThhiiss  iiss  bbeeccaauussee  ccoonnttrrooll  mmeeaassuurreess  iimmpplleemmeenntteedd  iinn  nnoonnaattttaaiinnmmeenntt  aarreeaass  
wwiillll  lliikkeellyy  iimmpprroovvee  aaiirr  qquuaalliittyy  iinn  nneeiigghhbboorriinngg  ccoouunnttiieess  aass  wweellll,,  bbeeccaauussee  ooff  tthhee  lloonngg--rraannggee  ttrraannssppoorrtt  ooff  
PPMM22..55..    EEPPAA  eevviiddeennttllyy  ccoouunnttss  iimmpprroovveemmeennttss  iinn  aattttaaiinnmmeenntt  aarreeaass  aass  ppaarrtt  ooff  iittss  nnaattiioonnaall  bbeenneeffiittss  eessttiimmaattee..    
TThhee  aauutthhoorrss  ddeevveellooppeedd  aapppprrooxxiimmaattee  eessttiimmaatteess  ooff  tthhee  ppooppuullaattiioonn  iinn  ssuucchh  aarreeaass  bbyy  uussiinngg  jjuuddggmmeennttaall  
aassssuummppttiioonnss  rreeggaarrddiinngg  tthhee  ppooppuullaattiioonn  iinn  aarreeaass  nneeaarr  nnoonnaattttaaiinnmmeenntt  aarreeaass..  
  
EEPPAA’’ss  ttaalllliieess  ooff  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  ccoouunnttiieess  oouutt  ooff  aattttaaiinnmmeenntt  aarree  bbaasseedd  oonn  tthheeiirr  lliimmiitteedd  447700--ccoouunnttyy  aannaallyyssiiss,,  
wwhhiicchh  eennccoommppaasssseess  aabboouutt  6600  ppeerrcceenntt  ooff  tthhee  nnaattiioonnaall  ppooppuullaattiioonn..8822    IInn  tthhee  pprreesseenntt  aannaallyyssiiss,,  ssiimmppllee  ssccaalliinngg  
aanndd  pprrooppoorrttiioonnaalliittyy  aassssuummppttiioonnss  wweerree  uusseedd  ttoo  ddeevveelloopp  eessttiimmaatteess  ooff  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  aaffffeecctteedd  iinnddiivviidduuaallss  
rreecceeiivviinngg  bbeenneeffiittss  wwhheenn  tthhee  eennttiirree  nnaattiioonnaall  ppooppuullaattiioonn  iiss  ccoonnssiiddeerreedd..  
  
SSeelleeccttiioonn  ooff  rreepprreesseennttaattiivvee  cciittiieess..    EEPPAA  wwiillll  nnoott  rreelleeaassee  iittss  aassssuummppttiioonnss  rreeggaarrddiinngg  aaiirr  qquuaalliittyy  iinn  22000077  
ffrroomm  wwhhiicchh  iimmpprroovveemmeennttss  aarree  mmaaddee  ttoo  ggeenneerraattee  hheeaalltthh  bbeenneeffiittss..    DDFFII’’ss  aapppprrooaacchh  wwaass  ttoo  aannaallyyzzee  
sseennssiittiivviittiieess  ttoo  tthhee  uunncceerrttaaiinn  ppaarraammeetteerrss  iinn  aa  ssmmaallll  sseett  ooff  ffoouurr  rreepprreesseennttaattiivvee  cciittiieess,,  tthheenn  uussee  
pprrooppoorrttiioonnaalliittyy  aassssuummppttiioonnss  ttoo  rroollll--uupp  ttoo  aa  nnaattiioonnaall  eessttiimmaattee..  
  
SSppeecciiffiicc  ggeeooggrraapphhiiccaall  aarreeaass  iinn  22000077  wweerree  ccaatteeggoorriizzeedd  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  eexxtteenntt  ooff  22000077  PPMM  ccoonncceennttrraattiioonnss..    
TThhee  PPMM  RRIIAA  ((TTaabbllee  66--77))  iinnddiiccaatteess  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  ccoouunnttiieess  pprroojjeecctteedd  ttoo  vviioollaattee  eeaacchh  ooff  tthhrreeee  aalltteerrnnaattiivvee  
PPMM22..55  ssttaannddaarrddss..    CCoonnssiisstteenntt  wwiitthh  tthhiiss  bbrreeaakkddoowwnn,,  tthhiiss  aannaallyyssiiss  ccaatteeggoorriizzeedd  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess  ppooppuullaattiioonn  
rreecceeiivviinngg  bbeenneeffiittss  ffrroomm  tthhee  pprrooppoosseedd  ssttaannddaarrdd  iinnttoo  ffoouurr  ggrroouuppss::    
  CCaatteeggoorryy  IInniittiiaall  AAiirr  QQuuaalliittyy  iinn  22000077::  
  AA    AAnnnnuuaall  aavveerraaggee  PPMM22..55  >>2200  μμgg//mm33  
  BB    BBeettwweeeenn  1155  aanndd  2200  μμgg//mm33  
  CC    BBeettwweeeenn  1122..55  aanndd  1155  μμgg//mm33  
  DD    UUnnddeerr  1122..55  μμgg//mm33  

  EE    AAttttaaiinnmmeenntt  aarreeaass  tthhaatt  ddoo  nnoott  eexxppeerriieennccee  aannyy  PPMM22..55  rreedduuccttiioonnss  dduuee  ttoo    
      nneeiigghhbboorriinngg  rreeggiioonn  ccoonnttrrooll  ssttrraatteeggiieess  
  
IInn  tthhee  aabbsseennccee  ooff  kknnoowwiinngg  wwhhiicchh  ppaarrttiiccuullaarr  aarreeaass  oorr  cciittiieess  aarree  pprroojjeecctteedd  ttoo  hhaavvee  vvaarriioouuss  lleevveellss  ooff  PPMM22..55,,  
DDFFII  uusseedd  eexxtteerrnnaall  ddaattaa  ttoo  sseelleecctt  aa  sseett  ooff  rreepprreesseennttaattiivvee  cciittiieess..  
  

                                                                                                                      
8822  RRIIAA,,  SSeeccttiioonn  66..44..11..  
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••  TThhee  AAbbtt  RRiisskk  AAsssseessssmmeenntt  pprroojjeeccttss  tthhaatt  LLooss  AAnnggeelleess  wwiillll  nnoott  bbee  iinn  aattttaaiinnmmeenntt  ooff  tthhee  ccuurrrreenntt  PPMM1100  

ssttaannddaarrdd  iinn  22000077..    TThhaatt  ddooccuummeenntt  aannaallyyzzeess  tthhee  eeffffeecctt  ooff  bbrriinnggiinngg  LLooss  AAnnggeelleess  iinnttoo  aattttaaiinnmmeenntt  ooff  tthhee  
ccuurrrreenntt  ssttaannddaarrdd,,  aanndd  eessttiimmaatteess  tthhaatt  ddooiinngg  ssoo  wwiillll  lleeaadd  ttoo  aann  aannnnuuaall  aavveerraaggee  PPMM22..55  ccoonncceennttrraattiioonn  ooff  
2244..11  μμgg//mm33..    TThheerreeffoorree,,  LLooss  AAnnggeelleess  wwaass  ddeessiiggnnaatteedd  aass  tthhee  rreepprreesseennttaattiivvee  cciittyy  ffoorr  ccaatteeggoorryy  AA..      

  
••  SSuuppppoorrttiinngg  ddooccuummeennttaattiioonn  iinn  tthhee  PPMM  DDoocckkeett  iinnddiiccaatteess  tthhaatt  tthhee  22000077  PPMM22..55  ccoonncceennttrraattiioonn  iinn  

PPhhiillaaddeellpphhiiaa  iiss  eessttiimmaatteedd  aatt  1188..66  μμgg//mm33,,  aafftteerr  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  CCAAAA  ccoonnttrroollss..8833    PPhhiillaaddeellpphhiiaa  wwaass  
tthhuuss  aassssiiggnneedd  aass  tthhee  rreepprreesseennttaattiivvee  cciittyy  ffoorr  ccaatteeggoorryy  BB..  

  
••  NNoo  ssppeecciiffiicc  iinnffoorrmmaattiioonn  wwaass  aavvaaiillaabbllee  oonn  pprroojjeecctteedd  aaiirr  qquuaalliittyy  iinn  22000077  ffoorr  aannyy  aarreeaass  iinn  ccaatteeggoorriieess  CC  

aanndd  DD..    TThheerreeffoorree,,  ttwwoo  hhyyppootthheettiiccaall  ““aattttaaiinnmmeenntt””  cciittiieess  wweerree  ccrreeaatteedd,,  ddeennootteedd  ““HHyypp..  CC””  aanndd  ““HHyypp..  
DD””  wwhhiicchh  hhaavvee  aannnnuuaall  aavveerraaggee  PPMM22..55  ccoonncceennttrraattiioonnss  ooff  1133..55  aanndd  1111..55  μμgg//mm33,,  rreessppeeccttiivveellyy..      

  

GG..  SSeennssiittiivviittyy  AAnnaallyyssiiss  ffoorr  EEaacchh  RReepprreesseennttaattiivvee  CCiittyy  
  
TThhee  ggooaall  iiss  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  tthhee  ppllaauussiibbllee  rraannggee  ooff  nnaattiioonnaall  bbeenneeffiitt  eessttiimmaatteess..    TToo  ddoo  tthhaatt,,  tthhiiss  aannaallyyssiiss  ffiirrsstt  
iinnvveessttiiggaatteedd  tthhee  ppeerrcceennttaaggee  sseennssiittiivviittiieess  iinn  aavvooiiddeedd  iinncciiddeennccee  ooff  hheeaalltthh  eeffffeeccttss  ((nnoott  mmoonneettiizzeedd  yyeett))  ffoorr  
eeaacchh  ooff  tthhee  rreepprreesseennttaattiivvee  cciittiieess  ddeessccrriibbeedd  aabboovvee..    AAss  mmeennttiioonneedd  pprreevviioouussllyy,,  aatttteennttiioonn  wwaass  ffooccuusseedd  oonn  
mmoorrttaalliittyy  ((LL--TT  aanndd  SS--TT))  aanndd  cchhrroonniicc  bbrroonncchhiittiiss,,  ssiinnccee  tthheessee  mmaakkee  uupp  tthhee  llaarrggeesstt  ppoorrttiioonn  ooff  EEPPAA’’ss  bbeenneeffiitt  
eessttiimmaatteess..      
  
TThhee  EEPPAA  mmeetthhooddoollooggyy  ffoorr  ddeetteerrmmiinniinngg  aaiirr  ccoonncceennttrraattiioonnss  wwaass  ffoolllloowweedd  aass  cclloosseellyy  aass  pprraaccttiiccaabbllee,,  ggiivveenn  
tthhee  aavvaaiillaabbllee  ddaattaa..    GGaammmmaa  ddiissttrriibbuuttiioonnss  wweerree  ffiitttteedd  ttoo  tthhee  aannnnuuaall  aavveerraaggee  aanndd  9988tthh  ppeerrcceennttiillee  ddaaiillyy  PPMM22..55  
ccoonncceennttrraattiioonnss,,  aanndd  tthheenn  336655  ddaaiillyy  vvaalluueess  ooff  PPMM22..55  wweerree  ggeenneerraatteedd..8844    PPrrooppoorrttiioonnaall  rroollllbbaacckkss  wweerree  ccaarrrriieedd  
oouutt  ttoo  rreedduuccee  ccoonncceennttrraattiioonnss  ttoo  aattttaaiinn  tthhee  pprrooppoosseedd  ssttaannddaarrdd,,8855  aanndd  llooggiissttiicc  ddoossee--rreessppoonnssee  rreellaattiioonnsshhiippss  
wweerree  aapppplliieedd  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  tthhee  cchhaannggee  iinn  iinncciiddeennccee  ffoorr  tthhee  hheeaalltthh  eennddppooiinnttss..  
  
FFiigguurreess  22--55  ttoo  22--88  sshhooww  tthhee  sseennssiittiivviittyy  rraannggeess  ((iinn  ppeerrcceenntt  ooff  tthhee  bbaasseelliinnee  iinncciiddeennccee  eessttiimmaattee))  ffoorr  aa  nnuummbbeerr  
ooff  ddiiffffeerreenntt  sscceennaarriiooss  ffoorr  eeaacchh  cciittyy..    TThhee  hhoorriizzoonnttaall  lliinnee  aatt  00  ppeerrcceenntt  oonn  tthhee  ffiigguurreess  rreepprreesseennttss  tthhee  
““bbaasseelliinnee””  sscceennaarriioo  ccoonnssiisstteenntt  wwiitthh  wwhhaatt  wwoouulldd  bbee  tthhee  RRIIAA  rreessuulltt  ((ii..ee..,,  uussiinngg  tthhee  bbaassee  ccaassee  rriisskk  rraattiiooss,,  
zzeerroo  tthhrreesshhoolldd  ccuuttppooiinntt,,  aanndd  tthhee  aassssuummppttiioonn  tthhaatt  tthhee  lleevveell  ooff  eeffffeecctt  wwhhiicchh  tthhee  ssttaattiissttiiccaall  ssttuuddiieess  aassssiiggnn  ttoo  
ffiinnee  PPMM  iiss  iinn  ffaacctt  110000  ppeerrcceenntt  dduuee  ttoo  ffiinnee  PPMM))..    TThhuuss,,  aa  sseennssiittiivviittyy  ooff  00  ppeerrcceenntt  iimmpplliieess  tthhaatt  tthhaatt  sscceennaarriioo  
ffoorr  tthhaatt  ttyyppee  ooff  cciittyy  pprroodduucceess  rreessuullttss  ccoonnssiisstteenntt  wwiitthh  EEPPAA’’ss  bbeenneeffiitt  eessttiimmaatteess  iinn  tthhee  RRIIAA..    TThhee  rraannggeess  
rreepprreesseenntteedd  bbyy  tthhee  vveerrttiiccaall  lliinneess  iinnddiiccaattee  hhooww  mmuucchh  tthhee  hheeaalltthh  eeffffeecctt  iinn  qquueessttiioonn  mmiigghhtt  iinnccrreeaassee  oorr  
ddeeccrreeaassee  aass  eeaacchh  uunncceerrttaaiinnttyy  ppaarraammeetteerr  iiss  mmoovveedd  ((oonnee  aatt  aa  ttiimmee))  ttoo  tthhee  eennddss  ooff  iittss  rraannggee,,  aallll  eellssee  bbeeiinngg  
hheelldd  eeqquuaall..    TThhee  sseennssiittiivviittiieess  aarree  llaabbeelleedd  iinn  tteerrmmss  ooff  tthhee  hheeaalltthh  eennddppooiinntt  iinn  qquueessttiioonn  aanndd  tthhee  ppaarraammeetteerr  
bbeeiinngg  vvaarriieedd..    FFoorr  eexxaammppllee,,  tthhee  ffiirrsstt  bbaarr  iinn  FFiigguurree  22--55  sshhoowwss  tthhaatt,,  ffoorr  LLooss  AAnnggeelleess,,  aass  tthhee  ccuuttppooiinntt  
sscceennaarriioo  ffoorr  LL--TT  mmoorrttaalliittyy  iiss  rraannggeedd  ffrroomm  00  ((nnoo  tthhrreesshhoolldd))  ttoo  1155  aanndd  tthheenn  ttoo  1188  μμgg//mm33,,  tthhee  eessttiimmaatteedd  

                                                                                                                      
8833  LLeetttteerr  ffrroomm  EE..  LLaaiicchh,,  EE..HH..  PPeecchhaann  aanndd  AAssssoocciiaatteess  ttoo  BB..  VVaattaavvuukk,,  UUSSEEPPAA,,  NNoovveemmbbeerr  2222,,  11999966,,  DDoocckkeett  

NNuummbbeerr  AA--9955--5544..  
8844  SSeeee  AAbbtt  AAssssoocciiaatteess,,  AAnn  AAnnaallyyssiiss  ooff  tthhee  MMoonneettiizzeedd  BBeenneeffiittss  AAssssoocciiaatteedd  wwiitthh  NNaattiioonnaall  AAttttaaiinnmmeenntt  ooff  

AAlltteerrnnaattiivvee  PPaarrttiiccuullaattee  MMaatttteerr  SSttaannddaarrddss  iinn  tthhee  YYeeaarr  22000077,,  JJuullyy  55,,  11999966,,  AAppppeennddiixx  22..  
8855  IInn  pprroojjeecctteedd  aattttaaiinnmmeenntt  aarreeaass,,  rroollllbbaacckkss  aarree  nnoott  nneecceessssaarryy  ttoo  aacchhiieevvee  tthhee  ssttaannddaarrdd..    HHoowweevveerr,,  DDFFII  aassssuummeedd  

ssmmaallll  rroollllbbaacckkss  wwoouulldd  ooccccuurr  iinn  ssoommee  ooff  tthheessee  aarreeaass  dduuee  ttoo  iinnddiirreecctt  eeffffeeccttss  ffrroomm  ccoonnttrroollss  iinn  nnoonnaattttaaiinnmmeenntt  
aarreeaass..  
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aavvooiiddeedd  iinncciiddeennccee  ((ii..ee..,,  bbeenneeffiittss  dduuee  ttoo  tthhee  pprrooppoosseedd  ssttaannddaarrdd))  ooff  LL--TT  mmoorrttaalliittyy  ddrrooppss  bbyy  aabboouutt  3355  
ppeerrcceenntt..      
  
OOnnee  ccaann  sseeee  tthhaatt  tthhee  ddeeggrreeee  ooff  sseennssiittiivviittyy  tteennddss  ttoo  iinnccrreeaassee  aass  tthhee  rreeggiioonn  hhaass  lloowweerr  aanndd  lloowweerr  iinniittiiaall  PPMM22..55  

ccoonncceennttrraattiioonnss..    FFoorr  eexxaammppllee,,  tthhee  sseennssiittiivviittyy  ooff  tthhee  LLooss  AAnnggeelleess  LL--TT  mmoorrttaalliittyy  eessttiimmaattee  ttoo  tthhee  tthhrreesshhoolldd  
ccuuttppooiinntt  uunncceerrttaaiinnttyy  iiss  ffrroomm  00  ppeerrcceenntt  ttoo  aabboouutt  --3355  ppeerrcceenntt..    TThhee  ssaammee  uunncceerrttaaiinnttyy  rreessuullttss  iinn  uupp  ttoo  aa  --8800  
ppeerrcceenntt  eeffffeecctt  iinn  PPhhiillaaddeellpphhiiaa..    TThhrreesshhoolldd  uunncceerrttaaiinnttyy  ccaann  rriissee  ttoo  aass  mmuucchh  aass  --110000  ppeerrcceenntt  ffoorr  aallll  tthhee  ootthheerr,,  
cclleeaanneerr  cciittiieess..    EEPPAA  aacckknnoowwlleeddggeedd  tthhiiss  ssaammee  ffaacctt  iinn  tthhee  PPrrooppoosseedd  RRuullee::  ““AAlltteerrnnaattiivvee  aassssuummeedd  tthhrreesshhoolldd  
ccoonncceennttrraattiioonnss......rreessuulltt  iinn  aass  mmuucchh  aass  aa  tthhrreeee--  ttoo  ffoouurr--ffoolldd  ddiiffffeerreennccee  iinn  eessttiimmaatteedd  rriisskk  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  PPMM  
eexxppoossuurreess  iinn  LLooss  AAnnggeelleess  CCoouunnttyy........    IInn  aann  aarreeaa  wwiitthh  PPMM  ccoonncceennttrraattiioonnss  wweellll  bbeellooww  tthhee  ccuurrrreenntt  PPMM  
ssttaannddaarrddss  ((ee..gg..,,  PPhhiillaaddeellpphhiiaa  CCoouunnttyy)),,  ddiiffffeerreenncceess  iinn  rriisskk......mmaayy  bbee  eevveenn  ggrreeaatteerr..””8866    TThhee  ddiiffffeerreennccee  iiss  tthhaatt  
tthhiiss  aannaallyyssiiss  aaccttuuaallllyy  eessttiimmaatteess  aanndd  rreeppoorrttss  tthhaatt  cchhaannggee  iinn  sseennssiittiivviittyy,,  aanndd  iitt  iiss  sshhoowwnn  tthhaatt  tthhee  tthhrreesshhoolldd  
aassssuummppttiioonn  ccaann  aaccttuuaallllyy  ccaauussee  mmoorrttaalliittyy  eessttiimmaatteess  ttoo  ddrroopp  ttoo  zzeerroo  iinn  mmoosstt  ooff  tthhee  aarreeaass  ooff  tthhee  ccoouunnttrryy..    
FFeeww  aarreeaass  aarree  aass  ““iinnsseennssiittiivvee””  ttoo  tthhee  tthhrreesshhoolldd  uunncceerrttaaiinnttyy  aass  LLooss  AAnnggeelleess..  
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Figure 2-5.  Sensitivity Ranges for City:  Los Angeles, CA
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Figure 2-6.  Sensitivity Ranges for City:  Philadelphia, PA
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Figure 2-7.  Sensitivity Ranges for City:  Hypothetical C
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Figure 2-8.  Sensitivity Ranges for City:  Hypothetical D

  
  

  
  
TTaakkeenn  ccoolllleeccttiivveellyy,,  iitt  iiss  eevviiddeenntt  tthhaatt  eeaacchh  ooff  tthhee  cciittiieess  hhaass  qquuiittee  aa  hhiigghh  rraannggee  ooff  sseennssiittiivviittiieess  ttoo  tthhee  
ppaarraammeetteerrss..    AAss  hhaass  bbeeeenn  ddiissccuusssseedd  aabboovvee,,  tthhee  hhiigghh  aanndd  llooww  sscceennaarriiooss  aarree  ppllaauussiibbllee  bbaasseedd  oonn  iinnffoorrmmaattiioonn  
iinn  tthhee  sscciieennttiiffiicc  rreeccoorrdd  ffoorr  tthhee  PPMM  ssttaannddaarrdd,,  aanndd  bbaasseedd  oonn  EEPPAA’’ss  oowwnn  ddiissccuussssiioonnss  ooff  tthhee  eevviiddeennccee  iinn  tthhee  
PPrrooppoosseedd  RRuullee  aanndd  ssuuppppoorrttiinngg  ddooccuummeennttss..    TThheessee  rreessuullttss  iinnddiiccaattee  tthhaatt  tthhee  eessttiimmaatteedd  bbeenneeffiittss,,  iinn  tteerrmmss  ooff  
tthhee  aavvooiiddeedd  iinncciiddeennccee  ooff  hheeaalltthh  eeffffeeccttss,,  wwiillll  vvaarryy  wwiiddeellyy  aass  tthheessee  aalltteerrnnaattiivvee  kkeeyy  ppaarraammeetteerrss  aarree  
aaccccoouunntteedd  ffoorr  iinn  tthhee  aannaallyyssiiss..    IInn  ssoommee  ccaasseess  tthhee  bbeenneeffiittss  mmaayy  ddiissaappppeeaarr  ccoommpplleetteellyy,,  iinn  ssoommee  ccaasseess  tthhee  
bbeenneeffiittss  ccaann  mmoorree  tthhaann  ddoouubbllee..  

  

HH..  NNaattiioonnaall  AAggggrreeggaattiioonn  ooff  HHeeaalltthh  EEffffeecctt  IInncciiddeenncceess  
  
GGiivveenn  tthhee  sseennssiittiivviittyy  rraannggeess  ddeevveellooppeedd  ffoorr  tthhee  rreepprreesseennttaattiivvee  cciittiieess,,  aa  nnaattiioonnaall  aaggggrreeggaattee  eessttiimmaattee  iiss  
ddeevveellooppeedd  bbyy  aassssiiggnniinngg  ffrraaccttiioonnss  ooff  tthhee  nnaattiioonnaall  ppooppuullaattiioonn  ttoo  eeaacchh  ooff  tthhee  aarreeaa  ccaatteeggoorriieess  AA--EE,,  aanndd  
ddiissaaggggrreeggaattiinngg  EEPPAA’’ss  oovveerraallll  iinncciiddeennccee  eessttiimmaattee  ttoo  tthhee  ssaammee  ccaatteeggoorriieess..    TThhiiss  wwaass  ddoonnee  bbaasseedd  oonn  bbootthh  
ppooppuullaattiioonn  aanndd  aannttiicciippaatteedd  aaiirr  qquuaalliittyy  iimmpprroovveemmeenntt..8877      

                                                                                                                      
8877  TThhee  ppeerrcceenntt  ooff  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess  ppooppuullaattiioonn  aassssiiggnneedd  ttoo  eeaacchh  ooff  tthhee  ttyyppeess  ooff  aaiirr  qquuaalliittyy  ccaatteeggoorriieess  aarree  AA::  66  

ppeerrcceenntt,,  BB::  4466  ppeerrcceenntt,,  CC::  1155  ppeerrcceenntt,,  DD::  2244  ppeerrcceenntt,,  EE::  99  ppeerrcceenntt..    TThheessee  ffrraaccttiioonnss  wweerree  eessttiimmaatteedd  iinn  ssuucchh  aa  
wwaayy  aass  ttoo  lliikkeellyy  oovveerrssttaattee  tthhee  ffrraaccttiioonn  ooff  ppooppuullaattiioonnss  iinn  tthhee  hhiigghheerr  PPMM  aarreeaass..    TThhee  ddiissaaggggrreeggaattiioonn  ooff  EEPPAA’’ss  
iinncciiddeennccee  eessttiimmaattee  iiss  bbaasseedd  oonn  ppooppuullaattiioonn  rreecceeiivviinngg  aa  ppaarrttiiccuullaarr  aammoouunntt  ooff  aaiirr  qquuaalliittyy  iimmpprroovveemmeenntt,,  wwhhiicchh  iiss  
llaarrggeerr  iinn  mmoorree  sseevveerree  nnoonnaattttaaiinnmmeenntt  aarreeaass..    FFoorr  eexxaammppllee,,  ssuuppppoossee  ttwwoo  mmeettrrooppoolliittaann  aarreeaass  eeaacchh  hhaavvee  
11,,000000,,000000  ppooppuullaattiioonn,,  bbuutt  oonnee  iiss  bbeetttteerr  rreepprreesseenntteedd  bbyy  ccaatteeggoorryy  AA,,  wwiitthh  aa  pprroojjeecctteedd  22000077  PPMM22..55  ccoonncceennttrraattiioonn  
ooff  oovveerr  2200  μμgg//mm33,,  wwhhiillee  aannootthheerr  iiss  bbeetttteerr  rreepprreesseenntteedd  bbyy  ccaatteeggoorryy  CC,,  wwiitthh  ccoonncceennttrraattiioonn  bbeettwweeeenn  1122..55  aanndd  1155  
μμgg//mm33..    TThheenn,,  uunnddeerr  ffuullll  aattttaaiinnmmeenntt  ooff  tthhee  pprrooppoosseedd  ssttaannddaarrdd,,  tthhee  ““AA””  cciittyy  wwoouulldd  hhaavvee  aa  llaarrggee  rreedduuccttiioonn  iinn  
ccoonncceennttrraattiioonnss  ddoowwnn  ttoo  1155  μμgg//mm33;;  wwhhiillee  tthhee  ““CC””  cciittyy  iiss  aallrreeaaddyy  iinn  aattttaaiinnmmeenntt  aanndd  wwoouulldd  rreecceeiivvee  oonnllyy  iinnddiirreecctt  
bbeenneeffiittss  rreessuullttiinngg  ffrroomm  ccoonnttrroollss  iinn  nneeiigghhbboorriinngg  nnoonnaattttaaiinnmmeenntt  aarreeaass,,  wwhhiicchh  wwoouulldd  lliikkeellyy  bbee  aa  lleessss  ssiiggnniiffiiccaanntt  
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WWiitthh  tthhee  nnaattiioonnaall  iinncciiddeennccee  eessttiimmaatteess  tthhuuss  aattttrriibbuutteedd  ttoo  iinnddiivviidduuaall  ccaatteeggoorriieess,,  tthhee  sseennssiittiivviittyy  rraannggeess  ooff  tthhee  
rreepprreesseennttaattiivvee  cciittiieess  wweerree  aapppplliieedd,,  tthheenn  aaggggrreeggaatteedd  oonn  aa  ppooppuullaattiioonn--wweeiigghhtteedd  bbaassiiss  ttoo  ffoorrmm  rreevviisseedd  
eessttiimmaatteess  ooff  nnaattiioonnaall  eessttiimmaatteess  ooff  tthhee  rreedduucceedd  iinncciiddeennccee  ooff  SS--TT  mmoorrttaalliittyy,,  LL--TT  mmoorrttaalliittyy,,  aanndd  cchhrroonniicc  
bbrroonncchhiittiiss..    FFiigguurreess  22--99  ttoo  22--1111  sshhooww  tthhee  oouuttccoommeess  ffoorr  eeaacchh  ooff  tthhee  2277  sscceennaarriiooss  ((rreefflleeccttiinngg  ccoommbbiinnaattiioonnss  
ooff  tthhrreeee  ppoossssiibbllee  vvaalluueess  ffoorr  tthhrreeee  vvaarriiaabblleess::  aattttrriibbuuttiioonn,,  ccuuttppooiinntt,,  aanndd  rriisskk  rraattiioo))..    FFiigguurreess  22--1122  ttoo  22--1144  aarree  
eeqquuiivvaalleenntt  bbuutt  sshhooww  oonnllyy  tthhee  nniinnee  sscceennaarriiooss  iinn  wwhhiicchh  ffuullll  aattttrriibbuuttiioonn  ooff  eeppiiddeemmiioollooggiiccaall  rriisskk  iiss  mmaaddee  ttoo  
PPMM22..55..      
  
FFoorr  mmoorree  ddeettaaiill,,  TTaabblleess  22--44  ttoo  22--66  sshhooww  tthhee  eeqquuiivvaalleenntt  iinnffoorrmmaattiioonn  aass  iinn  tthhee  ffiigguurreess,,  bbuutt  iinn  aaddddiittiioonn  aallllooww  
ffoorr  iiddeennttiiffiiccaattiioonn  ooff  tthhee  ssppeecciiffiicc  sscceennaarriioo  ccoorrrreessppoonnddiinngg  ttoo  aannyy  ppaarrttiiccuullaarr  eessttiimmaattee..      
  
FFiigguurree  22--1155  iilllluussttrraatteess  tthhee  wwaayy  tthhaatt  tthhee  cchhrroonniicc  bbrroonncchhiittiiss  eessttiimmaatteess  ooff  FFiigguurree  22--1111  mmiigghhtt  cchhaannggee  oonnccee  
tthheeyy  hhaavvee  bbeeeenn  rree--eessttiimmaatteedd  uussiinngg  tthhee  AAbbbbeeyy  eett  aall..  ((11999933))  ssttuuddyy  iinn  ppllaaccee  ooff  SScchhwwaarrttzz  ((11999933))..    ((AAss  
ddiissccuusssseedd  aabboovvee,,  EEPPAA  hhaass  ddeecciiddeedd  ttoo  mmaakkee  tthhiiss  cchhaannggee  iinn  iittss  rreevviisseedd  RRIIAA,,  ttoo  bbee  rreelleeaasseedd  iinn  JJuullyy  11999977..))    
OOnnee  ccaann  sseeee  tthhaatt  tthhee  aavvooiiddeedd  ccaasseess  ooff  cchhrroonniicc  bbrroonncchhiittiiss  ccaann  bbee  eexxppeecctteedd  ttoo  ddrroopp  bbyy  aabboouutt  2255  ppeerrcceenntt..    
HHoowweevveerr,,  tthheessee  aarree  mmuucchh  mmoorree  ssppeeccuullaattiivvee  sseennssiittiivviittyy  eessttiimmaatteess  ssiinnccee  tthheerree  iiss  aallmmoosstt  nnoo  uusseeffuull  
ddooccuummeennttaattiioonn  aavvaaiillaabbllee  oonn  hhooww  EEPPAA  hhaass  aaccttuuaallllyy  aapppplliieedd  eeiitthheerr  ssttuuddyy..    FFoorr  tthhee  rreemmaaiinnddeerr  ooff  tthhee  aannaallyyssiiss  
aanndd  ddiissccuussssiioonn,,  tthhee  ccuurrrreenntt  RRIIAA’’ss  cchhrroonniicc  bbrroonncchhiittiiss  eessttiimmaatteess  wwiillll  bbee  uusseedd..    TThhiiss  aaddddss  aa  ffaaiirr  ddeeggrreeee  ooff  
ccoonnsseerrvvaattiissmm  ttoo  tthhee  ffiinnaall  uunncceerrttaaiinnttyy  rraannggeess..  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
ddeeccrreeaassee  iinn  ccoonncceennttrraattiioonn..    TThhuuss,,  tthhee  bbeenneeffiittss  ((iinn  tteerrmmss  ooff  rreedduucceedd  pprreemmaattuurree  mmoorrttaalliittyy,,  ffoorr  eexxaammppllee))  wwoouulldd  
lliikkeellyy  bbee  ggrreeaatteerr  iinn  tthhee  ““AA””  cciittyy  tthhaann  tthhee  ““CC””  cciittyy,,  eevveenn  tthhoouugghh  bbootthh  hhaavvee  tthhee  ssaammee  ppooppuullaattiioonn..    MMoorree  
ddeettaaiilleedd  ddiissccuussssiioonn  ooff  tthhiiss  sseeggrreeggaattiioonn  aanndd  pprrooppoorrttiioonnaalliittyy  aassssuummppttiioonnss  iiss  aavvaaiillaabbllee  ffrroomm  tthhee  aauutthhoorrss..  



  
  

  

                                                        CCOOSSTTSS  ,,  EECCOONNOOMMIICC  IIMMPPAACCTTSS,,  AANNDD  BBEENNEEFFIITTSS                                        6677

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000

Incidence avoided per year

N
um

be
r o

f s
ce

na
rio

s

EPA estimate

  
  
  

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000

Incidence avoided per year

N
um

be
r o

f s
ce

na
rio

s

EPA estimate

  
  
  
  

FFiigguurree  22--99..    NNaattiioonnwwiiddee  SShhoorrtt--tteerrmm  DDeeaatthhss  AAvvooiiddeedd  PPeerr  YYeeaarr  

FFiigguurree  22--1100..    NNaattiioonnwwiiddee  LLoonngg--tteerrmm  DDeeaatthhss  AAvvooiiddeedd  PPeerr  YYeeaarr  
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FFiigguurree  22--1111..    NNaattiioonnwwiiddee  CChhrroonniicc  BBrroonncchhiittiiss  CCaasseess  AAvvooiiddeedd  PPeerr  YYeeaarr  

FFiigguurree  22--1122..    NNaattiioonnwwiiddee  SShhoorrtt--tteerrmm  DDeeaatthhss  AAvvooiiddeedd  PPeerr  YYeeaarr,,  
AAssssuummiinngg  FFuullll  AAttttrriibbuuttiioonn  ooff  HHeeaalltthh  EEffffeeccttss  ttoo  PPMM22..55  
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FFiigguurree  22--1133..    NNaattiioonnwwiiddee  LLoonngg--tteerrmm  DDeeaatthhss  AAvvooiiddeedd  PPeerr  YYeeaarr,,  
AAssssuummiinngg  FFuullll  AAttttrriibbuuttiioonn  ooff  HHeeaalltthh  EEffffeeccttss  ttoo  PPMM22..55  
  

FFiigguurree  22--1144..    NNaattiioonnwwiiddee  CChhrroonniicc  BBrroonncchhiittiiss  CCaasseess  AAvvooiiddeedd  PPeerr  
YYeeaarr,,    AAssssuummiinngg  FFuullll  AAttttrriibbuuttiioonn  ooff  HHeeaalltthh  EEffffeeccttss  TToo  PPMM22..55  
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TTaabbllee  22--44..  NNaattiioonnaall  AAvvooiiddeedd  IInncciiddeennccee  ooff  SShhoorrtt--tteerrmm  DDeeaatthhss  iinn  22000077,,  2277  SScceennaarriiooss  
((SShhaaddeedd  bblloocckk  iiss  sscceennaarriioo  cclloosseesstt  ttoo  RRIIAA  eessttiimmaattee))  

RRiisskk  rraattiioo  

AAttttrriibbuuttiioonn  CCuuttppooiinntt  LLooww  MMeedd..  HHiigghh  

  LLooww  00  00  00  

00%%  MMeeddiiuumm  00  00  00  

  HHiigghh  00  00  00  

  LLooww  00  22,,550000  55,,339944  

5500%%  MMeeddiiuumm  00  11,,669922  33,,664455  

  HHiigghh  00  888800  11,,889911  

  LLooww  00  55,,000000  1100,,778899  

110000%%  MMeeddiiuumm  00  33,,338844  77,,229900  

  HHiigghh  00  11,,775599  33,,778833  
  
TTaabbllee  22--55..  NNaattiioonnaall  AAvvooiiddeedd  IInncciiddeennccee  ooff  LLoonngg--tteerrmm  DDeeaatthhss  iinn  22000077,,  2277  SScceennaarriiooss  
((SShhaaddeedd  bblloocckk  iiss  sscceennaarriioo  cclloosseesstt  ttoo  RRIIAA  eessttiimmaattee))  

RRiisskk  rraattiioo  

AAttttrriibbuuttiioonn  CCuuttppooiinntt  LLooww  MMeedd..  HHiigghh  

  LLooww  00  00  00  
00%%  MMeedd..  00  00  00  

  HHiigghh  00  00  00  

  LLooww  00  77,,550000  1155,,332288  

5500%%  MMeedd..  00  66,,118866  1122,,661155  

  HHiigghh  00  11,,881166  33,,771188  

  LLooww  00  1155,,000000  3300,,665555  
110000%%  MMeedd..  00  1122,,337733  2255,,223300  

  HHiigghh  00  33,,663333  77,,443355  

FFiigguurree  22--1155..    EEssttiimmaatteedd  NNaattiioonnwwiiddee  CChhrroonniicc  BBrroonncchhiittiiss  CCaasseess  AAvvooiiddeedd  
PPeerr  YYeeaarr  iiff  UUssiinngg  AAbbbbeeyy  eett  aall..  ((11999933))  iinn  PPllaaccee  ooff  SScchhwwaarrttzz  ((11999933))..  
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TTaabbllee  22--66..  NNaattiioonnaall  AAvvooiiddeedd  IInncciiddeennccee  ooff  CChhrroonniicc  BBrroonncchhiittiiss  CCaasseess  iinn  22000077,,  2277  SScceennaarriiooss    
((SShhaaddeedd  bblloocckk  iiss  sscceennaarriioo  cclloosseesstt  ttoo  RRIIAA  eessttiimmaattee))  

  RRiisskk  rraattiioo  

AAttttrriibbuuttiioonn  CCuuttppooiinntt  LLooww  MMeedd..  HHiigghh  

  LLooww  00  00  00  

00%%  MMeedd..  00  00  00  

  HHiigghh  00  00  00  

  LLooww  1111,,223355  3377,,000000  5599,,889977  

5500%%  MMeedd..  99,,331188  3300,,551199  4499,,115511  

  HHiigghh  22,,778822  99,,119977  1144,,994433  

  LLooww  2222,,447711  7744,,000000  111199,,779944  

110000%%  MMeedd..  1188,,663366  6611,,003388  9988,,330022  

  HHiigghh  55,,556644  1188,,339944  2299,,888866  

  
  

AA  rreecceenntt  ssttuuddyy  hhaass  ssuuggggeesstteedd  tthhaatt  tthhee  nnaattiioonnaall  LL--TT  mmoorrttaalliittyy  eessttiimmaattee  ooff  1155,,000000  ddeeaatthhss  sshhoouulldd  aaccttuuaallllyy  bbee  
aa  vvaalluuee  ““lleessss  tthhaann  11000000..””8888    TToo  oobbttaaiinn  tthhaatt  eessttiimmaattee,,  tthhee  ssttuuddyy  aassssuummeedd  tthhaatt  tthhee  ccoorrrreecctt  ssttaannddaarrdd  ((aafftteerr  
aaccccoouunnttiinngg  ffoorr  tthhee  eerrrroorr  tthhaatt  EEPPAA  mmaaddee  iinn  iinntteerrpprreettiinngg  tthhee  FFiigguurree  22  iinn  PPooppee  eett  aall..))  sshhoouulldd  bbee  sseett  aatt  1188..77  
μμgg//mm33  oonn  tthhee  aannnnuuaall  aavveerraaggee..    TThhee  ssttuuddyy  aallssoo  aarrgguueedd  tthhaatt  ssiinnccee  EEPPAA  hhaass  ssttaatteedd  tthhaatt  tthhiiss  lleevveell  iiss  
aaddeeqquuaatteellyy  pprrootteeccttiivvee  ooff  tthhee  ppuubblliicc  hheeaalltthh,,  tthheenn  nnoo  bbeenneeffiittss  sshhoouulldd  bbee  eessttiimmaatteedd  ffoorr  aannyy  ooff  tthhee  cciittiieess  tthhaatt  
aarree  bbeellooww  tthhaatt  ssttaannddaarrdd..    IItt  iiss  wwoorrtthh  nnoottiinngg  tthhaatt  aann  eeqquuiivvaalleenntt  ttoo  tthhiiss  ““lleessss  tthhaann  11000000””  mmoorrttaalliittyy  eessttiimmaattee  
wwoouulldd  bbee  aa  sscceennaarriioo  tthhaatt  aapppplliieess  aa  lloonngg--tteerrmm  mmoorrttaalliittyy  tthhrreesshhoolldd  aatt  tthhee  lleevveell  ooff  1188..77  μμgg//mm33..    TThhee  cclloosseesstt  
aapppprrooxxiimmaattiioonn  hheerree  ooff  ssuucchh  aa  sscceennaarriioo  wwoouulldd  bbee  tthhee  nnaattiioonnaall  LL--TT  mmoorrttaalliittyy  eessttiimmaattee  wwiitthh  aa  tthhrreesshhoolldd  aatt  1188  
μμgg//mm33  iinn  TTaabbllee  22--55,,  ffoorr  ““110000  ppeerrcceenntt  aattttrriibbuuttiioonn””  aanndd  ““mmeeddiiuumm””  rriisskk  rraattiioo..    OOnnee  ccaann  sseeee  tthhaatt  aa  qquuiittee  
ccoommppaarraabbllee  eessttiimmaattee  ooff  aabboouutt  33,,660000  lliivveess  iiss  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  tthhaatt  sscceennaarriioo..    TThheerree  aarree  aa  ccoouuppllee  ooff  rreeaassoonnss  
wwhhyy  oonnee  wwoouulldd  eexxppeecctt  tthhee  eessttiimmaattee  iinn  TTaabbllee  22--55  ttoo  bbee  hhiigghheerr..    FFiirrsstt,,  tthhee  ““mmeeddiiuumm””  rriisskk  rraattiioo  aassssuummppttiioonn  
iiss  hhiigghheerr  tthhaann  tthhee  rriisskk  rraattiioo  uusseedd  iinn  PPooppee  eett  aall..  ((sseeee  FFiigguurree  22--33  aabboovvee))..    SSeeccoonndd,,  tthhee  tthhrreesshhoolldd  aassssuummppttiioonn  
iiss  lloowweerr  tthhaann  tthhaatt  uusseedd  bbyy  JJoonneess,,  aanndd  tthhee  eessttiimmaatteess  aarree  qquuiittee  sseennssiittiivvee  ttoo  tthhee  tthhrreesshhoolldd  iinn  tthhiiss  rraannggee..    
FFiinnaallllyy,,  oouurr  eessttiimmaatteess  ffoorr  ddeevveellooppiinngg  aa  nnaattiioonnaall  eexxttrraappoollaattiioonn  ffrroomm  tthhee  ffoouurr  rreepprreesseennttaattiivvee  cciittiieess  hhaavvee  
bbeeeenn  mmaaddee  wwiitthh  ccoonnsseerrvvaattiivvee  aassssuummppttiioonnss..8899  DDFFII  aallssoo  iinnvveessttiiggaatteedd  aa  sscceennaarriioo  wwiitthh  aa  ccuuttppooiinntt  ooff  1188..77  
μμgg//mm33  aanndd  tthhee  PPooppee  eett  aall..  rriisskk  rraattiioo,,  aanndd  aarrrriivveedd  aatt  aa  eessttiimmaattee  ooff  11,,993300  aavvooiiddeedd  aannnnuuaall  LL--TT  mmoorrttaalliittyy..    
GGeenneerraallllyy,,  ggiivveenn  tthhee  ccoonnsseerrvvaattiissmm  iinn  tthhiiss  aannaallyyssiiss’’  mmeetthhooddoollooggyy,,  iitt  aappppeeaarrss  tthhaatt  aa  ffaaiirrllyy  ccoommppaarraabbllee  
eessttiimmaattee  ttoo  JJoonneess  hhaass  bbeeeenn  ddeerriivveedd  tthhrroouugghh  aa  vveerryy  ddiiffffeerreenntt  eessttiimmaattiioonn  pprroocceessss..  
  

II..  NNaattiioonnaall  MMoonneettiizzeedd  BBeenneeffiittss  
  
WWiitthh  nnaattiioonnaall  iinncciiddeenncceess  ccaallccuullaatteedd  ffrroomm  tthhee  sscceennaarriiooss,,  tthhee  ffiinnaall  sstteepp  iiss  ttoo  mmoonneettiizzee  aanndd  aadddd  tthhee  bbeenneeffiittss  
ttoo  ggeett  aa  nnaattiioonnaall  ttoottaall  ssuucchh  aass  tthhaatt  pprroovviiddeedd  iinn  tthhee  PPMM  RRIIAA..    CCoonnssiisstteenntt  wwiitthh  EEPPAA,,  ttwwoo  ttoottaallss  aarree  
ccaallccuullaatteedd,,  oonnee  iinncclluuddiinngg  SS--TT  mmoorrttaalliittyy  aanndd  oonnee  iinncclluuddiinngg  LL--TT  mmoorrttaalliittyy..    TThhee  aannaallyyssiiss  rreettaaiinnss  tthhee  ffuullll  
rraannggee  ooff  ccoommbbiinnaattiioonnss  ooff  sscceennaarriiooss..    FFoorr  eexxaammppllee,,  wwhheenn  ddeerriivviinngg  tthhee  SS--TT  ttoottaall,,  tthheerree  aarree  sseeppaarraattee  
sscceennaarriiooss  ffoorr  SS--TT  mmoorrttaalliittyy  tthhrreesshhoolldd  aanndd  cchhrroonniicc  bbrroonncchhiittiiss  tthhrreesshhoolldd..    TThheerree  iiss  nnoott  aa  ccoonnvviinncciinngg  aa  pprriioorrii  

                                                                                                                      
8888    KK..  JJoonneess,,  IIss  EEPPAA  MMiisslleeaaddiinngg  tthhee  PPuubblliicc  AAbboouutt  tthhee  HHeeaalltthh  RRiisskkss  FFrroomm  PPMM22..55??    AAnn  AAnnaallyyssiiss  ooff  tthhee  SScciieennccee  

BBeehhiinndd  EEPPAA’’ss  PPMM22..55    SSttaannddaarrdd,,  rreeppoorrtt  pprreeppaarreedd  ffoorr  CCiittiizzeennss  ffoorr  aa  SSoouunndd  EEccoonnoommyy  FFoouunnddaattiioonn,,  WWaasshhiinnggttoonn,,  
DD..CC..,,  MMaayy,,  11999977..  

8899    FFoorr  eexxaammppllee,,  wwee  aassssuummeedd  tthhee  ssmmaalllleesstt  ppooppuullaattiioonn  ppoossssiibbllee  iinn  aarreeaass  bbeellooww  tthhee  ssttaannddaarrdd,,  wwiitthhiinn  tthhee  rraannggee  ooff  
ppoossssiibbllyy  jjuussttiiffiiaabbllee  eessttiimmaatteess  ooff  tthhaatt  ppooppuullaattiioonn..      
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rreeaassoonn  ttoo  eexxcclluuddee  tthhee  ppoossssiibbiilliittyy  tthhaatt  tthhee  SS--TT  mmoorrttaalliittyy  tthhrreesshhoolldd  ccoouulldd  bbee  hhiigghh  aatt  tthhee  ssaammee  ttiimmee  tthhaatt  tthhee  
cchhrroonniicc  bbrroonncchhiittiiss  tthhrreesshhoolldd  iiss  llooww..    SSoo,,  wwhheerreeaass  tthhee  iinnddiivviidduuaall  hheeaalltthh  eennddppooiinnttss  hhaadd  2277  ddiiffffeerreenntt  
sscceennaarriiooss,,  tthhee  mmoonneettiizzeedd  aaggggrreeggaattee  bbeenneeffiitt  hhaass  224433  sscceennaarriiooss  eeaacchh  ffoorr  SS--TT  aanndd  LL--TT..  
  
TThhee  ccaallccuullaattiioonn  ooff  tthhee  mmoonneettiizzeedd  bbeenneeffiittss  ffoorr  aannyy  ppaarrttiiccuullaarr  sscceennaarriioo  iiss  aass  ffoolllloowwss::    
  
••  TThhee  aapppprroopprriiaattee  mmoorrttaalliittyy  aanndd  cchhrroonniicc  bbrroonncchhiittiiss  bbeenneeffiittss  ((nnaattiioonnaall  aavvooiiddeedd  iinncciiddeenncceess))  aarree  

ccaallccuullaatteedd..  
  
••  TThhee  iinncciiddeenncceess  aarree  mmuullttiipplliieedd  bbyy  tthhee  aapppprroopprriiaattee  vvaalluuaattiioonn  ((ddeeppeennddiinngg  oonn  tthhee  aassssuummppttiioonnss  bbaasseelliinnee))..  
    
••  OOtthheerr  RRIIAA  bbeenneeffiittss  ccaatteeggoorriieess  wwhhiicchh  aarree  ddeeppeennddeenntt  oonn  PPMM1100,,  ssuucchh  aass  rreessppiirraattoorryy  ssyymmppttoommss  ((sseeee  

TTaabbllee  99..44  ooff  RRIIAA))  aarree  aaddjjuusstteedd  ffoorr  tthhee  oovveerrccoouunnttiinngg  ooff  ccooaarrssee  ffrraaccttiioonn  bbeenneeffiittss,,  iiff  tthhee  DDFFII  
aassssuummppttiioonnss  bbaasseelliinnee  iiss  uusseedd..  

  
••  OOtthheerr  RRIIAA  bbeenneeffiittss  ccaatteeggoorriieess  wwhhiicchh  aarree  eeppiiddeemmiioollooggiiccaall,,  ssuucchh  aass  hhoossppiittaall  aaddmmiissssiioonnss,,  aarree  aaddjjuusstteedd  iiff  

tthhee  sscceennaarriioo  aassssuummeess  lleessss  tthhaann  ffuullll  aattttrriibbuuttiioonn  ooff  tthhee  hheeaalltthh  eeffffeeccttss  ttoo  PPMM..  
  
••  OOtthheerr  RRIIAA  bbeenneeffiittss  ccaatteeggoorriieess  wwhhiicchh  aarree  nnoott  bbaasseedd  oonn  PPMM1100  aanndd  wwhhiicchh  aarree  nnoott  eeppiiddeemmiioollooggiiccaall,,  ((ee..gg..,,  

vviissiibbiilliittyy)),,  aarree  aaddddeedd  wwiitthhoouutt  mmooddiiffiiccaattiioonn..  
  
TThhiiss  yyiieellddss  tthhee  ttoottaall  ddoollllaarr  bbeenneeffiittss  ffoorr  oonnee  sscceennaarriioo..    TThhiiss  iiss  rreeppeeaatteedd  ffoorr  eeaacchh  sscceennaarriioo,,  sseeppaarraatteellyy  ffoorr  SS--
TT  aanndd  LL--TT  mmoorrttaalliittyy..  

  
FFiigguurree  22--1166  sshhoowwss  ttwwoo  
eessttiimmaatteedd  rraannggeess  ooff  ttoottaall  
mmoonneettiizzeedd  bbeenneeffiittss  ooff  tthhee  
pprrooppoosseedd  ssttaannddaarrdd,,  wwhheenn  
sshhoorrtt--tteerrmm  oorr  lloonngg--tteerrmm  
mmoorrttaalliittyy  iiss  iinncclluuddeedd..    TThhee  
iinniittiiaall  RRIIAA  eessttiimmaatteess,,  aanndd  
tthhee  oonneess  ccoorrrreecctteedd  aass  ppeerr  
EEPPAA’’ss  AApprriill  22,,  11999977  pprreessss  
rreelleeaassee,,  aarree  aallssoo  sshhoowwnn  ffoorr  
ccoommppaarriissoonn..    AAss  mmeennttiioonneedd  
pprreevviioouussllyy,,  iitt  iiss  uunncclleeaarr  hhooww  
EEPPAA  aarrrriivveedd  aatt  iittss  cchhrroonniicc  
bbrroonncchhiittiiss  iinncciiddeenncceess  aanndd  iitt  
iiss  ppoossssiibbllee  tthhaatt  tthheeyy  wweerree  
ccoommppuutteedd  iinnccoorrrreeccttllyy..    AAtt  
tthhiiss  ppooiinntt,,  EEPPAA  ssaayyss  tthhaatt  iitt  
wwiillll  bbee  bbaassiinngg  cchhrroonniicc  
bbrroonncchhiittiiss  eessttiimmaatteess  oonn  yyeett  aa  
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Figure 2-16.  Summary Ranges of Benefits of Full Attainment of
Proposed PM2.5 Standard
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ddiiffffeerreenntt  ssttuuddyy..    PPrreelliimmiinnaarryy  iinnddiiccaattiioonnss  aarree  tthhaatt  tthhiiss  wwiillll  mmaakkee  tthhee  ttoopp  eenndd  ooff  tthhee  rraannggeess  iinn  FFiigguurree  22--1166  
ddeecclliinnee  bbyy  aabboouutt  aannootthheerr  $$1100  bbiilllliioonn..      
  
FFiigguurreess  22--1177  aanndd  22--1188  pprroovviiddee  mmoorree  ddeettaaiill  oonn  ssppeecciiffiicc  oouuttccoommeess  wwiitthhiinn  tthhee  rraannggee,,  ffoorr  sshhoorrtt--tteerrmm  aanndd  
lloonngg--tteerrmm  mmoorrttaalliittyy,,  rreessppeeccttiivveellyy..    EEaacchh  ppooiinntt  iinn  tthhee  ssccaatttteerr  pplloottss  rreepprreesseennttss  tthhee  oouuttccoommee  ffrroomm  aa  ssppeecciiffiicc  
uunncceerrttaaiinnttyy  sscceennaarriioo..      
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Figure 2-17.  Range of Full Attainment Benefits for Proposed Standard with
Short-term Mortality, Based on DFI Valuation and Assumption Baseline

EPA estimate

  
  

TThhiiss  aannaallyyssiiss  ddooeess  nnoott  aassssiiggnn  pprroobbaabbiilliittiieess  ttoo  tthhee  sscceennaarriiooss,,  ssiinnccee  tthhoossee  aarree  iinnddiivviidduuaall  jjuuddggmmeennttss  tthhaatt  mmaayy  
vvaarryy..    TThhuuss,,  tthhee  ddiissttrriibbuuttiioonn  ooff  ppooiinnttss  iinn  aannyy  ooff  tthhee  ffiigguurreess  ccoonnttaaiinneedd  iinn  tthhiiss  rreeppoorrtt  sshhoouulldd  nnoott  bbee  
iinntteerrpprreetteedd  aass  aa  pprroobbaabbiilliittyy  ddiissttrriibbuuttiioonn..    HHoowweevveerr,,  iitt  iiss  uussuuaallllyy  tthhee  ccaassee  tthhaatt  tthhee  mmoosstt  eexxttrreemmee  sscceennaarriiooss  
aarree  tthhee  oonneess  wwiitthh  tthhee  vveerryy  ssmmaalllleesstt  pprroobbaabbiilliittyy  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  tthheemm..    TThhaatt  iiss  cceerrttaaiinnllyy  tthhee  ccaassee  hheerree  ssiinnccee  
tthhee  rraannggeess  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  tthhee  rriisskk  rraattiiooss  aarree  tthheemmsseellvveess  oonnllyy  aa  9900  ppeerrcceenntt  ccoonnffiiddeennccee  iinntteerrvvaall  oonn  tthhee  
mmeeaannss  ooff  mmaannyy  ssttuuddiieess..    TToo  aavvooiidd  oovveerrssttaattiinngg  eexxttrreemmeess  wwhheenn  ssttaattiinngg  aa  rraannggee,,  oonnee  mmiigghhtt  eelliimmiinnaattee  aa  
cceerrttaaiinn  nnuummbbeerr  ooff  tthhee  ttoopp  aanndd  bboottttoomm  ppooiinnttss..    FFoorr  eexxaammppllee,,  ddiissccaarrddiinngg  tthhee  ttoopp  aanndd  bboottttoomm  66  ddaattaa  ppooiinnttss  
wwoouulldd  pprroovviiddee  aa  9955  ppeerrcceenntt  ccoonnffiiddeennccee  iinntteerrvvaall  iiff  eevveerryy  ssiinnggllee  sscceennaarriioo  hhaass  eeqquuaall  pprroobbaabbiilliittyy..    IInn  ffaacctt,,  aass  
wwee  hhaavvee  nnootteedd,,  tthhee  ttoopp  aanndd  bboottttoomm  66  sscceennaarriiooss  sshhoouulldd  bbee  aattttrriibbuutteedd  lleessss  tthhaann  eeqquuaall  pprroobbaabbiilliittyy  tthhaann  mmoorree  
iinntteerrmmeeddiiaattee  sscceennaarriiooss..    TThhee  rraannggeess  iinn  FFiigguurree  22--1166  wweerree  ccrreeaatteedd  iinn  tthhiiss  wwaayy,,  aanndd  tthhuuss  pprroovviiddee  aa  pprroobbaabbllyy  
ccoonnsseerrvvaattiivvee  eessttiimmaattee  ooff  tthhee  9955  ppeerrcceenntt  ccoonnffiiddeennccee  iinntteerrvvaall..    HHoowweevveerr,,  aatttteemmppttss  ttoo  eevveenn  aapppprrooxxiimmaattee  aann  
““eexxppeecctteedd  vvaalluuee””  wwiitthhiinn  tthhee  rraannggee  wwoouulldd  rreeqquuiirree  tthhaatt  tthhee  rreeaaddeerr  ppeerrssoonnaallllyy  aappppllyy  pprroobbaabbiilliittiieess  ttoo  eeaacchh  ooff  
tthhee  tthhrreeee  uunncceerrttaaiinnttyy  rraannggeess  aanndd  tthheenn  aasssseessss  tthhee  pprroobbaabbiilliittyy  ddiissttrriibbuuttiioonn  tthhaatt  rreessuullttss  ffoorr  eeaacchh  sscceennaarriioo..    
SSuucchh  eexxaammpplleess  aarree  nnoott  pprroovviiddeedd  iinn  tthhiiss  aannaallyyssiiss,,  bbuutt  ccaann  bbee  ppeerrffoorrmmeedd  rreeaaddiillyy..  
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Figure 2-18.  Range of Full Attainment Benefits for Proposed Standard with 
Long-term Mortality, Based on DFI Valuation and Assumption Baseline

EPA estimate

  
  

TThhee  uunncceerrttaaiinnttiieess  aarree  nnaattuurraallllyy  llaarrggee,,  bbuutt  oovveerraallll  oonnee  ccaann  sseeee  tthhaatt  tthhee  nnaattiioonnaall  bbeenneeffiitt  eessttiimmaatteess  rraannggee  
ssuubbssttaannttiiaallllyy  lloowweerr  tthhaann  tthhee  EEPPAA  eessttiimmaatteess,,  eevveenn  aafftteerr  ccoorrrreeccttiinngg  ffoorr  tthhee  eerrrroorr  tthhaatt  EEPPAA  hhaass  
aacckknnoowwlleeddggeedd  oonn  lloonngg--tteerrmm  bbeenneeffiittss..    DDFFII’’ss  rree--ccaallccuullaatteedd  bbeenneeffiittss  rraannggee  ((eennccoommppaassssiinngg  9955  ppeerrcceenntt  ooff  tthhee  
sscceennaarriiooss))  iiss  ffrroomm  aa  llooww  ooff  $$22  bbiilllliioonn  ppeerr  yyeeaarr  ttoo  aa  hhiigghh  ooff  $$7766  bbiilllliioonn  wwhheenn  SS--TT  mmoorrttaalliittyy  iiss  iinncclluuddeedd,,  
aanndd  uupp  ttoo  aa  hhiigghh  ooff  $$8800  bbiilllliioonn  wwhheenn  LL--TT  mmoorrttaalliittyy  iiss  iinncclluuddeedd..    TThhee  lloowweerr  bboouunndd  ooff  $$22  bbiilllliioonn  ccoonnssiissttss  
pprriimmaarriillyy  ooff  vviissiibbiilliittyy  rraatthheerr  tthhaann  hheeaalltthh  bbeenneeffiittss..    ((TThhee  ffuullll  rraannggee,,  iinncclluuddiinngg  aallll  sscceennaarriiooss,,  nnoott  jjuusstt  9955  
ppeerrcceenntt  ooff  tthheemm,,  lleeaaddss  ttoo  aa  bbeenneeffiittss  rraannggee  ooff  $$22  bbiilllliioonn  ttoo  $$9944  bbiilllliioonn  wwhheenn  ccoouunnttiinngg  SS--TT  mmoorrttaalliittyy,,  aanndd  $$22  
bbiilllliioonn  ttoo  $$110011  bbiilllliioonn  wwhheenn  ccoouunnttiinngg  LL--TT  mmoorrttaalliittyy..))    IInn  ccoonnttrraasstt,,  EEPPAA’’ss  RRIIAA  eessttiimmaatteess  ((ccoorrrreecctteedd  ffoorr  tthhee  
aacckknnoowwlleeddggeedd  eerrrroorr  iinn  tthhee  eeppiiddeemmiioollooggiiccaall  ssttuuddyy))  aarree  $$6699  bbiilllliioonn  wwhheenn  ccoouunnttiinngg  SS--TT  mmoorrttaalliittyy,,  aanndd  $$111199  
bbiilllliioonn  wwhheenn  ccoouunnttiinngg  LL--TT  mmoorrttaalliittyy..    TThheessee  aarree  nneeaarr  oorr  aabboovvee  tthhee  hhiigghh  eenndd  ooff  tthhee  uunncceerrttaaiinnttyy  rraannggee  tthhaatt  
hhaass  bbeeeenn  aasssseesssseedd..  
  
FFiigguurreess  22--1199  aanndd  22--2200  sshhooww  ssiimmiillaarr  sscceennaarriioo  rreessuullttss,,  bbuutt  oonnllyy  iinncclluuddee  tthhoossee  sscceennaarriiooss  tthhaatt  aassssuummee  ffuullll  
aattttrriibbuuttiioonn  ooff  tthhee  hheeaalltthh  eeffffeeccttss  ttoo  PPMM22..55..    TThhaatt  iiss,,  tthhiiss  iiss  wwhhaatt  tthhee  rraannggee  ooff  uunncceerrttaaiinnttyy  llooookkss  lliikkee  iiff  oonnee  
wwaannttss  ttoo  aassssuummee  tthhaatt  tthheerree  iiss  nnoo  ppoossssiibbiilliittyy  ooff  ccoonnffoouunnddiinngg,,  aanndd  tthhee  eeppiiddeemmiioollooggiiccaall  ssttuuddiieess  ccoorrrreeccttllyy  
aattttrriibbuuttee  tthhee  rriisskk  ttoo  PPMM22..55..    EEvveenn  wwiitthh  tthhiiss  ccoonnsseerrvvaattiivvee  aassssuummppttiioonn,,  ttoottaall  bbeenneeffiittss  bbaasseedd  oonn  bbootthh  SS--TT  aanndd  
LL--TT  mmoorrttaalliittyy  hhaavvee  tthhee  mmaajjoorriittyy  ooff  sscceennaarriiooss  lleeaaddiinngg  ttoo  bbeenneeffiittss  wwhhiicchh  lliiee  bbeellooww  EEPPAA’’ss  ppooiinntt  eessttiimmaattee..  
  
TThhee  rreessuullttss  pprreesseenntteedd  bbeellooww  hhaavvee  bbeeeenn  bbaasseedd  oonn  DDFFII’’ss  aassssuummppttiioonnss  aanndd  vvaalluuaattiioonn  bbaasseelliinnee,,  aass  ddiissccuusssseedd  
aabboovvee..  SSoommee  ppeeooppllee  mmaayy  wwiisshh  ttoo  rreejjeecctt  tthhee  mmoorrttaalliittyy  vvaalluuaattiioonn  aanndd  ootthheerr  aassssuummppttiioonnss  tthhaatt  DDFFII  ffeeeellss  aarree  
bbeesstt  jjuussttiiffiieedd..    IItt  iiss  aallssoo  ppoossssiibbllee  ttoo  sshhooww  tthhee  uunncceerrttaaiinnttyy  iinn  tthhee  bbeenneeffiitt  rraannggee  uussiinngg  EEPPAA’’ss  oowwnn  bbaasseelliinnee  
vvaalluuaattiioonnss  aanndd  aassssuummppttiioonnss,,  bbuutt  ssttiillll  aaccccoouunnttiinngg  ffoorr  tthhee  uunncceerrttaaiinnttiieess  dduuee  ttoo  tthhee  eeppiiddeemmiioollooggiiccaall  
ffoouunnddaattiioonn..    TThhiiss  iiss  pprroovviiddeedd  iinn  FFiigguurreess  22--2211  aanndd  22--2222..    BBeeccaauussee  EEPPAA’’ss  aassssuummppttiioonnss  aarree  uusseedd,,  tthhiiss  rraannggee  
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rreefflleeccttss  oonnllyy  tthhee  eeppiiddeemmiioollooggiiccaall  uunncceerrttaaiinnttiieess  ((ffoorr  wwhhiicchh  tthheerree  iiss  uunnddeerrllyyiinngg  ssttaattiissttiiccaall  uunncceerrttaaiinnttyy,,  nnoott  
bbaasseedd  oonn  jjuuddggmmeennttss  oorr  aassssuummppttiioonnss))..    AAlltthhoouugghh  tthhee  rraannggeess  nnooww  eennccoommppaassss  bbootthh  ooff  EEPPAA’’ss  oowwnn  oorriiggiinnaall  
ddoollllaarr  bbeenneeffiitt  eessttiimmaatteess,,  iitt  iiss  cclleeaarr  tthhaatt  tthhee  rraannggee  ooff  ppllaauussiibbllee  bbeenneeffiittss  iiss  vveerryy  wwiiddee,,  eexxtteennddiinngg  ddoowwnnwwaarrddss  
ttoo  wweellll  lleessss  tthhaann  $$55  bbiilllliioonn  ppeerr  yyeeaarr..    EEvveenn  wwiitthh  EEPPAA’’ss  jjuuddggmmeennttss,,  mmoosstt  ooff  tthhee  eessttiimmaatteess  ffaallll  iinn  tthhee  lloowweerr  
eenndd  ooff  tthhee  rraannggee..  
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Figure 2-19.  Range of Full Attainment Benefits for Proposed Standard with
Short-term Mortality, Based on DFI Valuation and Assumption Baseline, Full
Attribution of Health Effects to PM2.5

  
  

JJ..  CCoonncclluussiioonnss  ooff  tthhee  PPMM  BBeenneeffiitt  aannaallyyssiiss  
  
EEPPAA’’ss  ppooiinntt  eessttiimmaatteess  ooff  tthhee  bbeenneeffiittss  ooff  tthhee  pprrooppoosseedd  PPMM22..55  ssttaannddaarrdd  iimmppllyy  ssuubbssttaannttiiaall  bbeenneeffiittss  ffrroomm  tthhee  
pprrooppoosseedd  PPMM22..55  ssttaannddaarrdd..    HHoowweevveerr,,  bbyy  pprreesseennttiinngg  oonnllyy  aa  ppooiinntt  eessttiimmaattee,,  wwiitthhoouutt  aaddeeqquuaattee  ddiissccuussssiioonn  ooff  
tthhee  uunncceerrttaaiinnttiieess  iinnvvoollvveedd,,  EEPPAA  ddooeess  nnoott  pprroovviiddee  tthhee  pprrooppeerr  ccoonntteexxtt  ttoo  uunnddeerrssttaanndd  tthheessee  bbeenneeffiittss..    TThhee  
rraannggee  ooff  ppootteennttiiaall  bbeenneeffiittss  iiss  ssoo  wwiiddee  tthhaatt  aa  ssiinnggllee  ppooiinntt  eessttiimmaattee  pprroovviiddeess  lliittttllee  iinnffoorrmmaattiioonn..    TThhiiss  
aannaallyyssiiss  hhaass  iiddeennttiiffiieedd  hhooww  aa  nnuummbbeerr  ooff  kkeeyy  uunncceerrttaaiinnttiieess,,  wwhhiicchh  tthhee  EEPPAA  hhaass  aacckknnoowwlleeddggeedd  bbuutt  nnoott  
pprreesseenntteedd  iinn  iittss  bbeenneeffiitt  eessttiimmaatteess,,  ccaann  ssuubbssttaannttiiaallllyy  aaffffeecctt  tthhee  pprroojjeecctteedd  bbeenneeffiittss  ooff  tthhee  rreegguullaattiioonn..      
  
TThhee  rreessuullttiinngg  rraannggee  ooff  bbeenneeffiittss  ffrroomm  aa  nnuummbbeerr  ooff  ppllaauussiibbllee  sscceennaarriiooss  iiss  vveerryy  llaarrggee,,  rraannggiinngg  ffrroomm  nneeaarr  zzeerroo  
ttoo  ssiiggnniiffiiccaannttllyy  llaarrggeerr  tthhaann  EEPPAA’’ss  eessttiimmaattee..    AAlltthhoouugghh  DDFFII  hhaass  nnoott  aatttteemmpptteedd  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  wwhhiicchh  oouuttccoommee  
iiss  ““mmoosstt  lliikkeellyy,,””  aanndd  hhaass  nnoott  aassssiiggnneedd  pprroobbaabbiilliittiieess  ttoo  tthhee  vvaarriioouuss  sscceennaarriiooss,,  tthhee  mmaajjoorriittyy  ooff  tthhee  sscceennaarriiooss  
iimmppllyy  bbeenneeffiittss  ssiiggnniiffiiccaannttllyy  lloowweerr  tthhaann  EEPPAA’’ss  ppooiinntt  eessttiimmaattee..    TThhee  rraannggeess  ggeenneerraatteedd  ffrroomm  tthhiiss  aannaallyyssiiss  
ggiivvee  aa  llaarrggeerr  aanndd  mmoorree  rreeaalliissttiicc  rreepprreesseennttaattiioonn  ooff  tthhee  ppootteennttiiaall  bbeenneeffiittss,,  aanndd  tthhuuss  pprroovviiddee  aa  mmoorree  aaccccuurraattee  
ccoonntteexxtt  wwiitthhiinn  wwhhiicchh  ttoo  eevvaalluuaattee  tthhee  mmeerriittss  ooff  tthhee  pprrooppoosseedd  ssttaannddaarrdd..  
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Figure 2-20.  Range of Full Attainment Benefits for Proposed Standard with
Long-term Mortality, Based on DFI Valuation and Assumption Baseline, Full
Attribution of Health Effects to PM2.5
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Figure 2-21.  Range of Full Attainment Benefits for Proposed
Standard with Short-term Mortality, Based on EPA Valuation
and Assumption Baseline
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Range of full attainment benefits for 15/50 standard with L-T mortality,
 based on EPA valuation and assumptions baseline
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Figure 2-22.  Range of Full Attainment Benefits for Proposed Standard with
Long-term Mortality, Based on EPA Valuation and Assumption Baseline

  
  

  
  
  

IIVV..  BBeenneeffiittss  ooff  tthhee  PPrrooppoosseedd  OOzzoonnee  NNAAAAQQSS  
  

AA..  CCuurrrreenntt  aanndd  PPrrooppoosseedd  SSttaannddaarrddss  
  
TThhee  ccuurrrreenntt  EEPPAA  oozzoonnee  ssttaannddaarrdd  iiss  112200  ppppbb,,  mmeeaassuurreedd  aass  tthhee  mmaaxxiimmuumm  ccoonncceennttrraattiioonn  oovveerr  oonnee  hhoouurr  
dduurriinngg  aa  ddaayy,,  wwiitthh  oonnee  eexxcceeeeddeennccee  ooff  tthhee  ssttaannddaarrdd  aalllloowweedd  oonn  aavveerraaggee  ppeerr  yyeeaarr  ((aavveerraaggeedd  oovveerr  tthhrreeee  
yyeeaarrss))..    EEPPAA’’ss  pprrooppoosseedd  nneeww  ssttaannddaarrdd  iiss  8800  ppppbb,,  mmeeaassuurreedd  bbyy  ttaakkiinngg  tthhee  tthhiirrdd  hhiigghheesstt  ddaaiillyy  88--hhoouurr  
aavveerraaggee  ccoonncceennttrraattiioonn  iinn  eeaacchh  yyeeaarr,,  aanndd  tthheenn  aavveerraaggiinngg  tthhaatt  vvaalluuee  oovveerr  tthhrreeee  yyeeaarrss..    TThhee  ccuurrrreenntt  ssttaannddaarrdd  
iiss  eessttiimmaatteedd  ttoo  ccoorrrreessppoonndd  ttoo  aann  88--hhoouurr,,  ttwwoo  eexxcceeeeddeennccee  ssttaannddaarrdd  ooff  aabboouutt  9900––9955  ppppbb,,  ssoo  tthhaatt  tthhee  
pprrooppoosseedd  nneeww  ssttaannddaarrdd  wwoouulldd  rreeqquuiirree  aann  iinnccrreemmeennttaall  rreedduuccttiioonn  iinn  oozzoonnee  lleevveellss  ooff  aabboouutt  1100  ppeerrcceenntt  
bbeeyyoonndd  aattttaaiinnmmeenntt  wwiitthh  tthhee  ccuurrrreenntt  ssttaannddaarrdd..  
  
SSoommee  UU..SS..  mmeettrrooppoolliittaann  aarreeaass,,  ssuucchh  aass  LLooss  AAnnggeelleess,,  hhaavvee  oozzoonnee  lleevveellss  ffaarr  aabboovvee  tthhee  ccuurrrreenntt  ssttaannddaarrdd..    
OOtthheerr  aarreeaass  aarree  iinn  aattttaaiinnmmeenntt  ffoorr  tthhee  ccuurrrreenntt  ssttaannddaarrdd,,  bbuutt  wwoouulldd  bbee  oouutt  ooff  aattttaaiinnmmeenntt  uunnddeerr  tthhee  pprrooppoosseedd  
nneeww  ssttaannddaarrdd..    TThhee  pprrooppoosseedd  nneeww  ssttaannddaarrdd  wwoouulldd  rreeqquuiirree  tthhoossee  aarreeaass  nnooww  iinn  aattttaaiinnmmeenntt  ttoo  ccaarrrryy  oouutt  
aaddddiittiioonnaall  ccoonnttrrooll  mmeeaassuurreess  iinn  oorrddeerr  ttoo  rreedduuccee  tthhee  eemmiissssiioonnss  ooff  oozzoonnee  pprreeccuurrssoorrss  ((ii..ee..,,  vvoollaattiillee  oorrggaanniicc  
ccoommppoouunnddss  ((VVOOCCss))  aanndd  nniittrrooggeenn  ooxxiiddeess  ((NNOOxx))  tthhaatt  rreeaacctt  iinn  tthhee  aattmmoosspphheerree  ttoo  ffoorrmm  oozzoonnee))..    FFoorr  tthhee  ““ffuullll  
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aattttaaiinnmmeenntt””  bbeenneeffiittss  ccaallccuullaattiioonnss  iinn  tthhee  RRIIAA,,9900  EEPPAA  hhaass  aassssuummeedd  tthhaatt  aallll  aarreeaass  wwiillll  rreedduuccee  pprreeccuurrssoorr  
eemmiissssiioonnss  ttoo  mmeeeett  tthhee  nneeww  ssttaannddaarrdd..    ((FFoorr  tthhee  LLooss  AAnnggeelleess  aarreeaa  aanndd  ffoorr  ssoommee  ootthheerr  UU..SS..  mmeettrrooppoolliittaann  
aarreeaass  wwiitthh  hhiigghh  oozzoonnee  lleevveellss,,  iitt  iiss  hhiigghhllyy  ddoouubbttffuull  tthhaatt  ffeeaassiibbllee  mmeetthhooddss  eexxiisstt  ttoo  aaccccoommpplliisshh  tthhee  rreedduuccttiioonn  
iinn  pprreeccuurrssoorr  eemmiissssiioonnss  tthhaatt  wwoouulldd  bbee  nneeeeddeedd  ttoo  mmeeeett  eeiitthheerr  tthhee  ccuurrrreenntt  oozzoonnee  ssttaannddaarrdd  oorr  tthhee  pprrooppoosseedd  
nneeww  oozzoonnee  ssttaannddaarrdd..))        
  

BB..  EEppiiddeemmiioollooggiiccaall  EEvviiddeennccee  

  
MMoorrttaalliittyy..    OOzzoonnee--rreellaatteedd  mmoorrttaalliittyy  iiss  ssuussppeecctteedd  ffrroomm  oobbsseerrvveedd  aassssoocciiaattiioonn,,  bbuutt  mmuullttiippllee  uunncceerrttaaiinnttiieess  
rreemmaaiinn..    EEPPAA’’ss  AAiirr  QQuuaalliittyy  CCrriitteerriiaa  DDooccuummeenntt  ffoorr  OOzzoonnee,,9911  EEPPAA’’ss  OOzzoonnee  SSttaaffff  PPaappeerr,,9922  aanndd  tthhee  RRIIAA  
eeaacchh  ssttaattee  tthhaatt  oozzoonnee  iiss  nnoott  kknnoowwnn  ttoo  ccaauussee  pprreemmaattuurree  ddeeaatthhss..    EEppiiddeemmiioollooggiiccaall  ssttuuddiieess  iinn  mmaannyy  
mmeettrrooppoolliittaann  aarreeaass  iinnssiiddee  aanndd  oouuttssiiddee  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess  hhaavvee  eexxaammiinneedd  tthhee  rreellaattiioonnsshhiipp  ooff  oozzoonnee  aanndd  
ootthheerr  aaiirr  ppoolllluuttaannttss  wwiitthh  ddaayy--ttoo--ddaayy  fflluuccttuuaattiioonnss  iinn  oobbsseerrvveedd  ddeeaatthhss..    MMaannyy  ooff  tthhee    ssttuuddiieess  sshhooww  tthhaatt  aaiirr  
ppoolllluuttiioonn  iiss  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  eelleevvaatteedd  ddaaiillyy  mmoorrttaalliittyy..    WWiitthh  eexxiissttiinngg  iinnffoorrmmaattiioonn  iitt  iiss  nnoott  ppoossssiibbllee  ttoo  
ddeetteerrmmiinnee  wwhhaatt  iiss  rreessppoonnssiibbllee,,  aa  ccoonnssttiittuueenntt  ooff  aaiirr  ppoolllluuttiioonn  ssuucchh  aass  oozzoonnee,,  oorr  aa  ffaaccttoorr  tthhaatt  iiss  ccoorrrreellaatteedd  
wwiitthh  eelleevvaatteedd  aaiirr  ppoolllluuttiioonn  bbuutt  wwhhiicchh  wwoouulldd  nnoott  bbee  aaffffeecctteedd  bbyy  ccoonnttrrooll  mmeeaassuurreess  ttoo  rreedduuccee  eemmiissssiioonnss..  NNoo  
oonnee  kknnoowwss  ttooddaayy  wwhheetthheerr  oozzoonnee  oorr  ootthheerr  ccoonnssttiittuueennttss  ooff  aaiirr  ppoolllluuttiioonn  aatt  tthhee  ccoonncceennttrraattiioonnss  ffoouunndd  iinn  aanndd  
ddoowwnnwwiinndd  ooff  UU..SS..  uurrbbaann  aarreeaass  ccaauussee  pprreemmaattuurree  ddeeaatthh..  IIff  aa  ccaauussaall  rreellaattiioonnsshhiipp  bbeettwweeeenn  aaiirr  ppoolllluuttiioonn  aanndd  
ddaaiillyy  mmoorrttaalliittyy  ddooeess  eexxiisstt,,  iitt  iiss  nnoott  kknnoowwnn  wwhheetthheerr  tthhee  ddeeaatthh  sshhoouulldd  bbee  aattttrriibbuutteedd  ttoo  oozzoonnee,,  ttoo  ppaarrttiiccuullaattee  
mmaatttteerr,,  oorr  ttoo  ootthheerr  ccoonnssttiittuueennttss  ooff  aaiirr  ppoolllluuttiioonn..    TThhee  HHeeaalltthh  EEffffeeccttss  IInnssttiittuuttee  rreecceennttllyy  ssttuuddiieedd  tthhee  eeffffeecctt  ooff  
oozzoonnee  oonn  mmoorrttaalliittyy,,  aanndd  iinn  tthheeiirr  rreeppoorrtt,,  tthhee  aauutthhoorrss  ssttaattee::  ““IInn  ssuummmmaarryy,,  aalltthhoouugghh  tthhee  iinnvveessttiiggaattoorrss  ffoouunndd  
aann  iinnccrreeaassee  iinn  mmoorrttaalliittyy  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  ppeerriiooddss  dduurriinngg  wwhhiicchh  aammbbiieenntt  lleevveellss  ooff  oozzoonnee  wweerree  eelleevvaatteedd,,  tthhiiss  
iinnccrreeaassee  ccaannnnoott  nneecceessssaarriillyy  bbee  aattttrriibbuutteedd  ttoo  oozzoonnee  bbeeccaauussee  iitt  wwaass  nnoott  ssttaattiissttiiccaallllyy  ssiiggnniiffiiccaanntt  wwhheenn  ootthheerr  
aaiirr  ppoolllluuttaannttss  wweerree  iinncclluuddeedd  iinn  tthhee  aannaallyyssiiss......ffuurrtthheerr  rreesseeaarrcchh  iiss  nneeeeddeedd  ttoo  ddiisseennttaannggllee  tthhee  eeffffeeccttss  ooff  tthhee  
vvaarriioouuss  ppoolllluuttaannttss  aanndd  ttoo  ggaaiinn  iinnssiigghhttss  iinnttoo  tthhee  aassssoocciiaattiioonn  ooff  iinnddiivviidduuaall  ppoolllluuttaannttss  wwiitthh  mmoorrbbiiddiittyy  aanndd  
mmoorrttaalliittyy..””  9933      
  
MMoooollggaavvkkaarr  ssttaatteess  iinn  hhiiss  11999955  ssttuuddyy  ((oonn  wwhhiicchh  tthhee  EEPPAA’’ss  mmoorrttaalliittyy  eessttiimmaattee  wwaass  bbaasseedd))::  ““OOuurr  ffiinnddiinnggss  iinn  
PPhhiillaaddeellpphhiiaa  wweerree  ssiimmiillaarr  ttoo  oouurr  ffiinnddiinnggss  iinn  SStteeuubbeennvviillllee::  aalltthhoouugghh  tthheerree  wwaass  aann  aassssoocciiaattiioonn  bbeettwweeeenn  aaiirr  
ppoolllluuttiioonn  aanndd  mmoorrttaalliittyy,,  iitt  wwaass  nnoott  ppoossssiibbllee  ttoo  iissoollaattee  oonnee  ccoommppoonneenntt  ooff  aaiirr  ppoolllluuttiioonn  aass  bbeeiinngg  
rreessppoonnssiibbllee..””9944  
  
IIff  oozzoonnee  aass  aa  ccoommppoonneenntt  ooff  aaiirr  ppoolllluuttiioonn  ddooeess  ccaauussee  pprreemmaattuurree  ddeeaatthh,,  tthhiiss  eeffffeecctt  iiss  mmoosstt  lliikkeellyy  ttoo  ooccccuurr  iinn  
iinnddiivviidduuaallss  wwhhoossee  hheeaalltthh  iiss  aallrreeaaddyy  sseevveerreellyy  ccoommpprroommiisseedd  tthhrroouugghh  ddiisseeaassee  oorr  aaggiinngg..  IInn  ssuucchh  ccaasseess,,  tthhee  
oonnsseett  ooff  ddeeaatthh  mmaayy  bbee  aaddvvaanncceedd  bbyy  aa  ssmmaallll  aammoouunntt  ooff  ttiimmee  ((ddaayyss,,  wweeeekkss,,  mmoonntthhss,,  oorr  aa  ffeeww  yyeeaarrss))  rreellaattiivvee  
ttoo  ttoottaall  lliiffee  ssppaann..  IInn  tthhee  eevveenntt  tthhaatt  aa  ccaauussaall  rreellaattiioonnsshhiipp  ddooeess  eexxiisstt,,  iitt  iiss  nnoott  kknnoowwnn  wwhheetthheerr  eexxppoossuurree  ttoo  

                                                                                                                      
9900    UUnniitteedd  SSttaatteess  EEnnvviirroonnmmeennttaall  PPrrootteeccttiioonn  AAggeennccyy,,  RReegguullaattoorryy  IImmppaacctt  AAnnaallyyssiiss  ffoorr  PPrrooppoosseedd  OOzzoonnee  NNaattiioonnaall  

AAmmbbiieenntt  AAiirr  QQuuaalliittyy  SSttaannddaarrdd,,  DDeecceemmbbeerr  11999966,,  TTaabbllee  EE--22..  
9911    UUnniitteedd  SSttaatteess  EEnnvviirroonnmmeennttaall  PPrrootteeccttiioonn  AAggeennccyy,,  AAiirr  QQuuaalliittyy  CCrriitteerriiaa  ffoorr  OOzzoonnee  aanndd  RReellaatteedd  PPhhoottoocchheemmiiccaall  

OOxxiiddaannttss,,  vvoollss..  II,,  IIII,,  IIIIII..  
9922    UUnniitteedd  SSttaatteess  EEnnvviirroonnmmeennttaall  PPrrootteeccttiioonn  AAggeennccyy,,  OOAAQQPPSS  SSttaaffff  PPaappeerr::  RReevviieeww  ooff  NNaattiioonnaall  AAmmbbiieenntt  AAiirr  

QQuuaalliittyy  SSttaannddaarrddss  ffoorr  OOzzoonnee::  AAsssseessssmmeenntt  ooff  SScciieennttiiffiicc  aanndd  TTeecchhnniiccaall  IInnffoorrmmaattiioonn,,  JJuunnee,,  11999966..  
9933    DD..  LLoooommiiss,,  VV..  BBoorrjjaa--AAbbuurrttoo,,  SS..  BBaannggddiiwwaallaa,,  CC..  SShhyy,,    OOzzoonnee  EExxppoossuurree  aanndd  DDaaiillyy  MMoorrttaalliittyy  iinn  MMeexxiiccoo  CCiittyy::  AA  

TTiimmee--SSeerriieess  AAnnaallyyssiiss  ((CCaammbbrriiddggee,,  MMaassss::  HHeeaalltthh  EEffffeeccttss  IInnssttiittuuttee,,  OOccttoobbeerr  11999966)),,  pp..  iiii..  
9944    SS..HH..  MMoooollggaavvkkaarr,,  EE..GG..  LLuueebbeecckk,,  TT..AA..  HHaallll,,  aanndd  EE..LL..  AAnnddeerrssoonn,,  ““AAiirr  PPoolllluuttiioonn  aanndd  DDaaiillyy  MMoorrttaalliittyy  iinn  

PPhhiillaaddeellpphhiiaa,,””  EEppiiddeemmiioollooggyy,,  SSeepptteemmbbeerr  11999955,,  pp..  447777..  
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tthhee  aaiirr  ppoolllluuttiioonn  aatt  aannyy  lleevveell  wwiillll  hhaasstteenn  ddeeaatthh,,  oorr  wwhheetthheerr  tthheerree  iiss  aa  tthhrreesshhoolldd,,  bbeellooww  wwhhiicchh  tthhee  eeffffeecctt  
ddooeess  nnoott  ooccccuurr..  
  
MMoorrbbiiddiittyy..      TThheerree  iiss  mmuucchh  ssttrroonnggeerr  eevviiddeennccee  ffoorr  oozzoonnee--rreellaatteedd  mmoorrbbiiddiittyy  iimmppaaccttss,,  bbuutt  tthhee  eexxtteenntt  aanndd  
sseevveerriittyy  aatt  aammbbiieenntt  ccoonncceennttrraattiioonnss  aarree  nnoott  wweellll  kknnoowwnn..    AAtt  lleevveellss  iinn  tthhee  7700  ppppbb  ttoo  9900  ppppbb  oozzoonnee  eexxppoossuurree  
rraannggee  tthheerree  iiss  nnoo  eevviiddeennccee  ooff  aa  tthhrreesshhoolldd  ffoorr  tthhee  oonnsseett  ooff  mmeeaassuurraabbllee  ssyymmppttoommss  oorr  cchhaannggeess  iinn  lluunngg  
ffuunnccttiioonn..    CClliinniiccaall  eexxppeerriimmeennttss  oonn  hheeaalltthhyy  hhuummaann  ssuubbjjeeccttss  iinnddiiccaattee  tthhaatt  oozzoonnee  eexxppoossuurree  dduurriinngg  mmooddeerraattee  
oorr  hheeaavvyy  eexxeerrcciissee  ffoorr  ppeerriiooddss  ooff  ffoouurr  ttoo  ssiixx  hhoouurrss  aatt  lleevveellss  ooff  8800  ppppbb  ccaauussee  cchhaannggeess  iinn  lluunngg  ffuunnccttiioonn  
((nnaarrrroowwiinngg  ooff  aaiirrwwaayyss))  aanndd  iinnffllaammmmaattiioonn  ooff  aaiirrwwaayy  ttiissssuuee..  AAss  aa  rreessuulltt,,  EEPPAA  iiss  ccoonncceerrnneedd  wwiitthh  tthhee  eeffffeecctt  
ooff  oozzoonnee  oonn  ggrroouuppss  tthhaatt  eexxeerrcciissee  oouutt--ooff--ddoooorrss,,  ssuucchh  aass  cchhiillddrreenn  oorr  oouuttddoooorr  wwoorrkkeerrss..    BBootthh  tthhee  nnaarrrroowwiinngg  
ooff  aaiirrwwaayyss  aanndd  tthhee  iinnffllaammmmaattiioonn  aarree  bbeelliieevveedd  ttoo  llaasstt  oonnllyy  aa  sshhoorrtt  ttiimmee,,  aa  ffeeww  hhoouurrss  ttoo  aatt  mmoosstt  aa  ffeeww  ddaayyss..    
TThhee  hheeaalltthh  ssiiggnniiffiiccaannccee  ooff  rreeppeeaatteedd  eexxppoossuurree  ttoo  oozzoonnee  aatt  tthheessee  lleevveellss,,  oorr  aatt  hhiigghheerr  lleevveellss  ssuucchh  aass  
ooccccuurrrriinngg  iinn  LLooss  AAnnggeelleess,,  rreemmaaiinnss  uunnkknnoowwnn..    SScciieennttiissttss  ssuussppeecctt  tthhaatt  oozzoonnee  mmaayy  bbee  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  
iinnccrreeaasseess  iinn  aasstthhmmaa  aattttaacckkss,,  hhoossppiittaall  aaddmmiissssiioonnss,,  aanndd  pprreemmaattuurree  aaggiinngg  ooff  tthhee  lluunngg..    
  
UUnncceerrttaaiinnttyy  aanndd  PPeeeerr  RReevviieeww..    EExxtteennssiivvee  ddiissccuussssiioonn  ooff  wwhhaatt  iiss  kknnoowwnn  aanndd  ssuussppeecctteedd  aabboouutt  tthhee  hheeaalltthh  
iimmppaaccttss  ooff  oozzoonnee  eexxppoossuurree  iiss  ffoouunndd  iinn  EEPPAA’’ss  CCrriitteerriiaa  DDooccuummeenntt  ((CCDD))  aanndd  EEPPAA’’ss  OOAAQQPPSS  SSttaaffff  PPaappeerr,,  
bbootthh  ooff  wwhhiicchh  uunnddeerrwweenntt  eexxtteennssiivvee  ppeeeerr  rreevviieeww  bbyy  tthhee  OOzzoonnee  PPaanneell  ooff  tthhee  CClleeaann  AAiirr  SScciieennttiiffiicc  AAddvviissoorryy  
CCoommmmiitttteeee  ((CCAASSAACC))..    CCAASSAACC  iiss  aa  ppaarrtt  ooff  EEPPAA’’ss  SScciieennccee  AAddvviissoorryy  BBooaarrdd,,  wwhhiicchh  iiss  ccoommppoosseedd  ooff  eexxppeerrtt  
sscciieennttiissttss  ffrroomm  oouuttssiiddee  ooff  tthhee  ffeeddeerraall  ggoovveerrnnmmeenntt..    CCAASSAACC  iiss  cchhaarrggeedd  bbyy  tthhee  CClleeaann  AAiirr  AAcctt  wwiitthh  
rreevviieewwiinngg  aavvaaiillaabbllee  sscciieennttiiffiicc  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  mmaakkiinngg  rreeccoommmmeennddaattiioonnss  ttoo  tthhee  EEPPAA  AAddmmiinniissttrraattoorr  oonn  
NNaattiioonnaall  AAmmbbiieenntt  AAiirr  QQuuaalliittyy  SSttaannddaarrddss..    TThhee    lleetttteerr  ffrroomm  CCAASSAACC  cchhaaiirr  GGeeoorrggee  WWoollffff  ttoo  EEPPAA  
AAddmmiinniissttrraattoorr  CCaarrooll  BBrroowwnneerr  ooff  NNoovveemmbbeerr  3300,,  11999955,,  ssttaatteedd  tthhee  CCAASSAACC  OOzzoonnee  PPaanneell’’ss  ccoonncclluussiioonn  aass  
ffoolllloowwss::    
  
••  TThhee  PPaanneell  ffeelltt  tthhaatt  tthhee  wweeiigghhtt  ooff  tthhee  hheeaalltthh  eeffffeeccttss  eevviiddeennccee  iinnddiiccaatteess  tthhaatt  tthheerree  iiss  nnoo  tthhrreesshhoolldd  

ccoonncceennttrraattiioonn  ffoorr  tthhee  oonnsseett  ooff  bbiioollooggiiccaall  rreessppoonnsseess  dduuee  ttoo  eexxppoossuurreess  ttoo  oozzoonnee  aabboovvee  bbaacckkggrroouunndd  
ccoonncceennttrraattiioonnss..    BBaasseedd  oonn  iinnffoorrmmaattiioonn  nnooww  aavvaaiillaabbllee,,  oozzoonnee  mmaayy  eelliicciitt  aa  ccoonnttiinnuuuumm  ooff  bbiioollooggiiccaall  
rreessppoonnsseess  ddoowwnn  ttoo  bbaacckkggrroouunndd  ccoonncceennttrraattiioonnss..  

  

••  BBaasseedd  oonn  tthhee  rreessuullttss......  pprreesseenntteedd  iinn  tthhee  SSttaaffff  PPaappeerr,,  tthhee  PPaanneell  ccoonncclluuddeedd  tthheerree  iiss  nnoo  ““bbrriigghhtt  lliinnee””  
wwhhiicchh  ddiissttiinngguuiisshheess  aannyy  ooff  tthhee  pprrooppoosseedd  ssttaannddaarrddss  ((eeiitthheerr  tthhee  lleevveell  oorr  tthhee  pprrooppoosseedd  nnuummbbeerr  ooff  
eexxcceeeeddeenncceess))  aass  bbeeiinngg  ssiiggnniiffiiccaannttllyy  mmoorree  pprrootteeccttiivvee  ooff  ppuubblliicc  hheeaalltthh........  CCoonnsseeqquueennttllyy,,  tthhee  sseelleeccttiioonn  
ooff  aa  ssppeecciiffiicc  lleevveell  aanndd  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  aalllloowwaabbllee  eexxcceeeeddeenncceess  iiss  aa  ppoolliiccyy  jjuuddggmmeenntt..    

  
TThhee  CCAASSAACC  rreevviieeww  aass  wweellll  aass  tthhee  wwoorrddiinngg  iinn  tthhee  CCrriitteerriiaa  DDooccuummeenntt  aanndd  tthhee  SSttaaffff  PPaappeerr  ssttrreessss  tthhaatt  tthhee  
hheeaalltthh  iimmppaaccttss  ooff  oozzoonnee  eexxppoossuurree  rreemmaaiinn  uunncceerrttaaiinn..    TThheerree  iiss  nnoo  kknnoowwnn  tthhrreesshhoolldd  ooff  nnoo  eeffffeecctt,,  oorr  ooff  aa  
sseerriioouuss  aaddvveerrssee  eeffffeecctt,,  ffrroomm  oozzoonnee  aatt  tthhee  ccoonncceennttrraattiioonnss  ooccccuurrrriinngg  iinn  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess..    EEPPAA  iiss  cchhaarrggeedd  
bbyy  llaaww  ttoo  sseett  aa  ssttaannddaarrdd  tthhaatt  pprrootteeccttss  hheeaalltthh  wwiitthh  ““aann  aaddeeqquuaattee  mmaarrggiinn  ooff  ssaaffeettyy..””    EEPPAA’’ss  pprrooppoosseedd  nneeww  
ssttaannddaarrdd  rreedduucciinngg  aalllloowwaabbllee  oozzoonnee  ccoonncceennttrraattiioonnss  iiss  aa  ppoolliiccyy  jjuuddggmmeenntt  aabboouutt  hhooww  ffaarr,,  iinn  tthhee  ffaaccee  ooff  
sscciieennttiiffiicc  uunncceerrttaaiinnttyy,,  EEPPAA  sshhoouulldd  ggoo  ttoo  pprrootteecctt  aaggaaiinnsstt  hheeaalltthh  eeffffeeccttss  tthhaatt  mmiigghhtt  bbee  aavvooiiddeedd  bbyy  rreedduucciinngg  
oozzoonnee  ccoonncceennttrraattiioonnss..    
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CC..  EEPPAA’’ss  NNaattiioonnaall  BBeenneeffiittss  CCaatteeggoorriieess  aanndd  EEssttiimmaatteess  

  
OOvveerrvviieeww..    EEPPAA  hhaass  ccaallccuullaatteedd  tthhee  bbeenneeffiittss  ffrroomm  tthhee  pprrooppoosseedd  nneeww  NNaattiioonnaall  AAmmbbiieenntt  AAiirr  QQuuaalliittyy  
SSttaannddaarrdd  ffoorr  oozzoonnee..    TThhee  mmeetthhooddoollooggyy  ffoorr  tthhee  ccaallccuullaattiioonn  iiss  ddiissccuusssseedd  iinn  tthhee  DDeecceemmbbeerr  11999966  RReegguullaattoorryy  
IImmppaacctt  AAnnaallyyssiiss  ffoorr  PPrrooppoosseedd  OOzzoonnee  NNaattiioonnaall  AAmmbbiieenntt  AAiirr  QQuuaalliittyy  SSttaannddaarrddss  ((RRIIAA))  aanndd  iinn  mmoorree  ddeettaaiill  iinn  
ssuuppppoorrttiinngg  ccoonnttrraaccttoorr  rreeppoorrttss..9955    EEssttiimmaatteess  ooff  aammbbiieenntt  oozzoonnee  ccoonncceennttrraattiioonnss  aarree  ccaallccuullaatteedd  uussiinngg  
pprroojjeeccttiioonnss  ooff  pprreeccuurrssoorr  eemmiissssiioonnss  aatt  tthhee  ccoouunnttyy  lleevveell..  OOzzoonnee  ccoonncceennttrraattiioonnss  aarree  pprroojjeecctteedd  uussiinngg  tthhee  
RReeggiioonnaall  OOxxiiddaanntt  MMooddeell  ((RROOMM))  aanndd  eexxttrraappoollaattiinngg  iittss  rreessuullttss  ffrroomm  tthhee  eeaasstteerrnn  UU..SS..  ttoo  tthhee  eennttiirree  nnaattiioonn..  
PPrroojjeeccttiioonnss  ooff  oozzoonnee  ccoonncceennttrraattiioonnss  uunnddeerr  tthhee  pprrooppoosseedd  nneeww  ssttaannddaarrdd  aarree  mmaaddee  ffoorr  tthhee  yyeeaarr  22000077..    
  
BBeenneeffiittss  ooff  lloowweerreedd  oozzoonnee  ccoonncceennttrraattiioonnss  aarree  ddeerriivveedd  bbyy  eessttiimmaattiinngg  ddeeccrreeaasseess  iinn  tthhee  ffoolllloowwiinngg  hheeaalltthh  
eeffffeeccttss::    
  
••  mmoorrttaalliittyy;;  

••  hhoossppiittaall  aaddmmiissssiioonnss  ffoorr  rreessppiirraattoorryy  iillllnneesssseess,,  ppnneeuummoonniiaa,,  aanndd  cchhrroonniicc  oobbssttrruuccttiivvee  ppuullmmoonnaarryy  ddiisseeaassee  
((CCOOPPDD));;  aanndd    

••  iinncciiddeenncceess  ooff  aaccuuttee  rreessppiirraattoorryy  ssyymmppttoommss  aanndd  aasstthhmmaa  aattttaacckkss..  

  
IInn  aaddddiittiioonn,,  iinnccrreeaasseedd  wwoorrkkeerr  pprroodduuccttiivviittyy  iiss  ccoonnssiiddeerreedd..9966  
  
TThhee  iimmppaacctt  ooff  ccoonnttrrooll  ssttrraatteeggiieess  iinn  lloowweerriinngg  oozzoonnee  ccoonncceennttrraattiioonnss  iiss  aasssseesssseedd  iinn  EEPPAA’’ss  ““ffuullll  aattttaaiinnmmeenntt””  
sscceennaarriioo..    AA  rroollllbbaacckk  pprroocceedduurree  iiss  aapppplliieedd  ttoo  pprreeccuurrssoorr  eemmiissssiioonnss,,  iinnddeeppeennddeenntt  ooff  tthhee  ccoosstt  aanndd  ffeeaassiibbiilliittyy  
ccoonnttrrooll  mmeeaassuurreess  iiddeennttiiffiieedd  iinn  EEPPAA’’ss  ccoosstt  aannaallyyssiiss..  TThhiiss  pprroocceedduurree  iiss  uusseedd  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  hhooww  mmuucchh  
eemmiissssiioonnss  rreedduuccttiioonn  iiss  nneeeeddeedd  ttoo  mmeeeett  tthhee  aattttaaiinnmmeenntt  ccrriitteerriiaa  ooff  tthhee  pprrooppoosseedd  ssttaannddaarrdd..9977      
  
TThhee  RRIIAA  uusseess  ddoossee--rreessppoonnssee  rreellaattiioonnsshhiippss  ttoo  eessttiimmaattee  tthhee  iinncciiddeennccee  ooff  ssyymmppttoommss  aanndd  mmoorrttaalliittyy,,  ggiivveenn  
pprroojjeecctteedd  hhoouurrllyy  oozzoonnee  ccoonncceennttrraattiioonnss  iinn  eeaacchh  nnoonnaattttaaiinnmmeenntt  aarreeaa..    TThheessee  aarree  tthheenn  aaggggrreeggaatteedd  ttoo  nnaattiioonnaall  
iinncciiddeennccee  eessttiimmaatteess..    EEPPAA  hhaass  tthheenn  aassssiiggnneedd  mmoonneettaarryy  vvaalluueess  ttoo  ssyymmppttoommss  aavvooiiddeedd  aanndd  ttoo  ddeeaatthhss  aavvooiiddeedd  
aass  tthhee  rreessuulltt  ooff  rreedduuccttiioonnss  iinn  oozzoonnee  ccoonncceennttrraattiioonnss..    TThhee  bbeenneeffiittss  aassccrriibbeedd  ttoo  tthhee  cchhaannggee  ffrroomm  tthhee  eexxiissttiinngg  
oozzoonnee  ssttaannddaarrdd  aarree  tthheenn  eessttiimmaatteedd  aass  tthhee  ssuumm  ooff  mmoonneettaarryy  vvaalluueess  ffrroomm  ssyymmppttoommss  aavvooiiddeedd  pplluuss  mmoonneettaarryy  
vvaalluueess  ffrroomm  ddeeaatthhss  aavvooiiddeedd..    IInn  tthhiiss  mmaannnneerr,,  EEPPAA  hhaass  ccaallccuullaatteedd  aann  oovveerraallll  eessttiimmaattee  ooff  ttoottaall  mmoonneettiizzeedd  
nnaattiioonnaall  hheeaalltthh  bbeenneeffiittss  ffrroomm  tthhee  pprrooppoosseedd  nneeww  oozzoonnee  ssttaannddaarrdd  iinn  tthhee  yyeeaarr  22000077..    WWeellffaarree  bbeenneeffiittss  aarree  
aallssoo  ccaallccuullaatteedd  iinn  tthhee  RRIIAA..    TThhee  wweellffaarree  bbeenneeffiittss  aarree  pprriimmaarriillyy  ffrroomm  ddaammaaggee  aavvooiiddeedd  ttoo  ccrrooppss  aanndd  
vveeggeettaattiioonn..    
  
BBaassiiss  ooff  EEPPAA’’ss  MMoorrttaalliittyy  EEssttiimmaatteess..  EEPPAA’’ss  RRIIAA  ddooeess  nnoott  uussee  tthhee  eexxaacctt  ffoorrmm  ooff  tthhee  pprrooppoosseedd  nneeww  
ssttaannddaarrdd  iinn  tthhee  mmoorrttaalliittyy  aanndd  ootthheerr  bbeenneeffiittss  ccaallccuullaattiioonnss  ((ii..ee..,,  aa  tthhiirrdd--hhiigghheesstt  aavveerraaggee  ccoonncceennttrraattiioonn))..  
RRaatthheerr,,  aa  sseeccoonndd--hhiigghheesstt  aavveerraaggee  ccoonncceennttrraattiioonn  aanndd  aa  ffiifftthh--hhiigghheesstt  aavveerraaggee  ccoonncceennttrraattiioonn  aatt  8800  ppppbb  ffoorr  
tthhee  88--hhoouurr  ddaaiillyy  mmaaxxiimmuumm  aarree  uusseedd..  IInn  iittss  ssuummmmaarryy  pprreesseennttaattiioonnss  EEPPAA  pprreesseennttss  aa  rraannggee  ooff  mmoonneettiizzeedd  
bbeenneeffiittss..    TThhiiss  rreeppoorrtt  wwiillll  ffooccuuss  oonn  tthhee  uuppppeerr  eenndd  ooff  EEPPAA’’ss  rraannggee,,  tthhee  sseeccoonndd--hhiigghheesstt  aavveerraaggee  

                                                                                                                      
9955    MMaatthhtteecchh,,  IInncc..,,    TTeecchhnniiccaall  SSuuppppoorrtt  DDooccuummeenntt  ffoorr  OOzzoonnee  NNAAAAQQSS  AAnnaallyyssiiss::  BBeenneeffiitt  MMeetthhooddoollooggyy,,    NNoovveemmbbeerr  

1122,,  11999966..  
9966    RRIIAA,,  TTaabbllee  EE--2266,,  pp..  EE--2277..  
9977    RRIIAA,,  pp..  VV--1122..  
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ccoonncceennttrraattiioonn  ffoorrmm  ((““11AAXX””))  uussiinngg  tthhee  ““hhiigghheesstt  eessttiimmaattee””  bbeenneeffiittss  ffoorr  tthhee  RReeggiioonnaall  CCoonnttrrooll  SSttrraatteeggyy..    IInn  
tthhiiss  rree--aasssseessssmmeenntt,,  hhoowweevveerr,,  DDFFII  ddiirreeccttllyy  aasssseesssseess  bbeenneeffiittss  ooff  tthhee  aaccttuuaall  pprrooppoosseedd  ffoorrmm..  
  
TThhee  oozzoonnee  RRIIAA  cciitteess  ffoouurr  eeppiiddeemmiioollooggiiccaall  ssttuuddiieess  aass  tthhee  bbaassiiss  ffoorr  iittss  mmoorrttaalliittyy  eessttiimmaatteess,,  bbuutt  oonnllyy  ttwwoo  ooff  
tthheessee  aaccttuuaallllyy  eenntteerr  iinnttoo  tthhee  ccaallccuullaattiioonnss..    EEPPAA’’ss  llooww  eessttiimmaattee  ooff  zzeerroo  mmoorrttaalliittyy  bbeenneeffiittss  iiss  bbaasseedd  oonn  tthhee  
KKiinnnneeyy  eett  aall..  ((11999955))  ssttuuddyy  ooff  LLooss  AAnnggeelleess..9988    EEPPAA  ddooeess  nnoott  ggiivvee  aa  nnoommiinnaall  eessttiimmaattee  ffoorr  mmoorrttaalliittyy;;  iitt  wwaass  
““nnoott  eessttiimmaatteedd  dduuee  ttoo  uunncceerrttaaiinnttyy  ccoonnssiiddeerraattiioonnss..””9999    EEPPAA’’ss  hhiigghh  eessttiimmaattee  iiss  bbaasseedd  oonn  aa  11999955  ssttuuddyy  bbyy  
MMoooollggaavvkkaarr,,  eett  aall..  ooff  PPhhiillaaddeellpphhiiaa..110000    UUssiinngg  tthhee  ““11AAXX””  ffoorrmm  wwiitthh  tthhee  rreeggiioonnaall  ccoonnttrroollss  ssttrraatteeggiieess  
bbaasseelliinnee,,  EEPPAA  ccaallccuullaatteess  447700  ddeeaatthhss  aavvooiiddeedd  aannnnuuaallllyy  ffrroomm  tthhee  nneeww  ssttaannddaarrdd  ccoommppaarreedd  ttoo  tthhee  ccuurrrreenntt  
ssttaannddaarrdd..110011    AAss  ffoorr  PPMM22..55,,  EEPPAA  hhaass  uusseedd  tthhee  ffiigguurree  ooff  $$44..88  mmiilllliioonn  aass  aa  wwiilllliinnggnneessss--ttoo--ppaayy  eessttiimmaattee  ppeerr  
ddeeaatthh  aavvooiiddeedd..110022    TThhuuss,,  tthhee  ““hhiigghh””  mmoorrttaalliittyy  bbeenneeffiittss  eessttiimmaattee  iiss  $$22..33  bbiilllliioonn  ppeerr  yyeeaarr..  
  
TThhiiss  eessttiimmaattee  ooff  ddeeaatthhss  aavvooiiddeedd  iiss  tthhee  pprriimmaarryy  bbaassiiss  ffoorr  EEPPAA’’ss  hhiigghh--eenndd  eessttiimmaattee  ooff  aannnnuuaall  mmoonneettiizzeedd  
bbeenneeffiittss  ooff  $$22..88  bbiilllliioonn110033  iinn  11999900  ddoollllaarrss..110044    OOff  tthhiiss  aammoouunntt,,  oonnllyy  $$00..55  bbiilllliioonn  iiss  aattttrriibbuutteedd  ttoo  wweellffaarree,,110055  
aanndd  oonnllyy  $$00..0033  bbiilllliioonn  ttoo  nnoonnmmoorrttaalliittyy  hheeaalltthh  eeffffeeccttss..110066    TThhee  bbeenneeffiitt  aassccrriibbeedd  ttoo  mmoorrttaalliittyy  iiss  bbyy  ffaarr  tthhee  
ddoommiinnaanntt  tteerrmm  iinn  tthhee  RRIIAA  bbeenneeffiitt  ccaallccuullaattiioonn..  
  

DD..  OOvveerrvviieeww  ooff  AAnnaallyyssiiss  MMeetthhooddoollooggyy  ffoorr  OOzzoonnee  BBeenneeffiittss  RRee--AAsssseessssmmeenntt  

  
FFooccuuss  oonn  mmoorrttaalliittyy..    TThhee  aannaallyyssiiss  iinn  tthhiiss  rreeppoorrtt  ffooccuusseess  oonnllyy  oonn  tthhee  mmoorrttaalliittyy  ppoorrttiioonn  ooff  tthhee  RRIIAA’’ss  
eessttiimmaatteedd  bbeenneeffiittss..    TThhee  bbeenneeffiittss  aassccrriibbeedd  ttoo  ootthheerr  hheeaalltthh  eeffffeeccttss  aarree  lleessss  tthhaann  $$5500  mmiilllliioonn,,  ooff  tthhee  oorrddeerr  ooff    
00..11  ppeerrcceenntt  ooff  tthhee  iinnccrreemmeennttaall  ccoossttss  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  tthhee  pprrooppoosseedd  rruullee..    TThhee  RRIIAA  eessttiimmaatteess  tthhaatt  wweellffaarree  
bbeenneeffiittss  ffrroomm  tthhee  pprrooppoosseedd  nneeww  ssttaannddaarrdd  aarree  iinn  tthhee  rraannggee  ooff  $$119955  mmiilllliioonn  ttoo  $$552200  mmiilllliioonn..  WWiitthhoouutt  
iinncclluuddiinngg  tthhee  hhiigghh  eessttiimmaattee  ffoorr  mmoorrttaalliittyy,,  ttoottaall  hheeaalltthh  aanndd  wweellffaarree  bbeenneeffiittss  ffoorr  EEPPAA’’ss  pprrooppoosseedd  nneeww  oozzoonnee  
ssttaannddaarrdd  aarree  wweellll  uunnddeerr  $$11  bbiilllliioonn..      
  
TThhiiss  ssuummmmaarryy  ooff  tthhee  RRIIAA’’ss  bbeenneeffiitt  eessttiimmaatteess  wwaass  bbaasseedd  oonn  tthhee  11AAXX  vveerrssiioonn  ooff  tthhee  RReeggiioonnaall  CCoonnttrrooll  
SSttrraatteeggyy..    TThhiiss  bbaasseelliinnee  wwaass  sseelleecctteedd  bbeeccaauussee  iitt  wwaass  ddeecciiddeedd  iinn  tthhee  ccoouurrssee  ooff  tthhiiss  ssttuuddyy’’ss  ccoosstt  aannaallyyssiiss  
((PPaarrtt  11))  tthhaatt  tthhee  11AAXX  vveerrssiioonn  ooff  tthhee  RReeggiioonnaall  CCoonnttrrooll  SSttrraatteeggyy  wwaass  tthhee  mmoosstt  aapppprroopprriiaattee  bbaasseelliinnee  ffoorr  tthhee  
ccoosstt  ooff  tthhee  pprrooppoosseedd  oozzoonnee  ssttaannddaarrdd..    TThhuuss,,  tthhee  oozzoonnee  bbeenneeffiittss  eessttiimmaattee  ddeessccrriibbeedd  iinn  tthhiiss  sseeccttiioonn  aarree  
ccoommppaarraabbllee  ttoo  tthhee  ccoosstt  eessttiimmaatteess  ffoorr  oozzoonnee  ddeessccrriibbeedd  iinn  PPaarrtt  11  ooff  tthhiiss  rreeppoorrtt..  
  
SStteeppss  ttoo  ccaallccuullaattee  nnaattiioonnaall  mmoonneettiizzeedd  bbeenneeffiittss..    IInnssuuffffiicciieenntt  iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  ddaattaa  wwaass  mmaaddee  aavvaaiillaabbllee  
bbyy  EEPPAA  ttoo  pprreecciisseellyy  rreepplliiccaattee  iittss  mmeetthhooddoollooggyy..    WWhheerree  ddaattaa  ggaappss  ooccccuurrrreedd,,  DDFFII  ddeevveellooppeedd  ccoommppaarraabbllee  
mmeetthhooddoollooggyy  ttoo  ccaallccuullaattee  mmoorrttaalliittyy  iinncciiddeennccee  aanndd  aaggggrreeggaattee  ttoo  nnaattiioonnaall  mmoonneettiizzeedd  bbeenneeffiittss::  
                                                                                                                      

9988    PP..LL..  KKiinnnneeyy,,  KK..  IIttoo,,  aanndd  GG..DD..  TThhuurrssttoonn,,  ““AA  SSeennssiittiivviittyy  AAnnaallyyssiiss  ooff  MMoorrttaalliittyy//PPMM--1100  AAssssoocciiaattiioonnss  iinn  LLooss  
AAnnggeelleess,,””    IInnhhaallaattiioonn  TTooxxiiccoollooggyy,,  vvooll..  77,,  ((11999955)),,  pppp..  5599––6699..  

9999    RRIIAA,,  pp..  EE--2277..  
110000    SS..HH..  MMoooollggaavvkkaarr,,  eett  aall..  ““AAiirr  PPoolllluuttiioonn  aanndd  DDaaiillyy  MMoorrttaalliittyy  iinn  PPhhiillaaddeellpphhiiaa,,””  EEppiiddeemmiioollooggyy,,  SSeepptteemmbbeerr  11999955..  
110011    RRIIAA,,  pp..  EE--1166..  
110022    RRIIAA,,  pp..  IIXX--2211  
110033  MMoorrttaalliittyy  iiss  ggiivveenn  aass  447700  ffrroomm  TTaabbllee  EE--1155  iinn  tthhee  RRIIAA..  
110044    RRIIAA,,  pp..  IIXX--3355,,  XX--55..  
110055    RRIIAA,,  pp..  IIXX--2299..  
110066    RRIIAA,,  TTaabbllee  EE--2266,,  pp..  EE--2277..  
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••  WWee  eevvaalluuaatteedd  EEPPAA’’ss  aassssuummppttiioonnss  aanndd  vvaalluuaattiioonn,,  aanndd  wwhheerree  nneecceessssaarryy,,  ddeevveellooppeedd  aalltteerrnnaattiivvee  

aassssuummppttiioonnss  oorr  vvaalluuaattiioonn..  

••  WWee  iinnvveessttiiggaatteedd  kkeeyy  sscciieennttiiffiicc  aanndd  eeppiiddeemmiioollooggiiccaall  uunncceerrttaaiinnttiieess  wwhhiicchh  ccoouulldd  aaffffeecctt  bbeenneeffiittss,,  aanndd  
ddeevveellooppeedd  rreeaassoonnaabbllee  rraannggeess  ffoorr  uunncceerrttaaiinn  ppaarraammeetteerrss..  

••  WWee  ddeetteerrmmiinneedd  ssuubb--ppooppuullaattiioonnss  wwhhiicchh  wwiillll  eexxppeerriieennccee  bbeenneeffiittss..  

••  WWee  ccaallccuullaatteedd  tthhee  aavvooiiddeedd  iinncciiddeennccee  ooff  mmoorrttaalliittyy  ffoorr  eeaacchh  ssuubb--ppooppuullaattiioonn..  

••  WWee  aaggggrreeggaatteedd  ttoo  nnaattiioonnaall  eessttiimmaatteess  ooff  iinncciiddeennccee  uunnddeerr  mmuullttiippllee  sscceennaarriiooss  ooff  uunncceerrttaaiinnttyy..  

••  WWee  aapppplliieedd  vvaalluueess  ppeerr  iinncciiddeenntt  ttoo  ddeevveelloopp  rraannggeess  ooff  nnaattiioonnaall  mmoonneettiizzeedd  bbeenneeffiittss..  

  
SSuucccceeeeddiinngg  sseeccttiioonnss  pprroovviiddee  mmoorree  ddiissccuussssiioonn  ooff  eeaacchh  sstteepp..  
  

EE..  EEvvaalluuaattee  aanndd  MMooddiiffyy  BBaasseelliinnee  ffoorr  VVaalluuaattiioonn  aanndd  AAssssuummppttiioonnss  

  
EEPPAA  aassssuummeess  aa  wwiilllliinnggnneessss--ttoo--ppaayy  ttoo  aavvooiidd  aa  mmoorrttaalliittyy  iinncciiddeenntt  aatt  $$44..88  mmiilllliioonn  ppeerr  lliiffee..    HHoowweevveerr,,  tthhiiss  iiss  
pprriimmaarriillyy  bbaasseedd  oonn  lliitteerraattuurree  ssttuuddiieess  iinnvveessttiiggaattiinngg  wwoorrkkppllaaccee  oorr  aacccciiddeennttaall  ddeeaatthhss..    TThhee  ppooppuullaattiioonn  mmoosstt  
aatt  rriisskk  ffrroomm  iinnccrreeaasseedd  oozzoonnee  eexxppoossuurree  iiss  nnoott  nneecceessssaarriillyy  aa  rreepprreesseennttaattiivvee  ccrroossss--sseeccttiioonn  ooff  tthhee  oovveerraallll  
ppooppuullaattiioonn..    AAss  wwiitthh  PPMM,,  iiff  tthheerree  iiss  aa  mmoorrttaalliittyy  eeffffeecctt  ffrroomm  oozzoonnee,,  tthhoossee  iinnddiivviidduuaallss  wwhhoo  aarree  
pphhyyssiioollooggiiccaallllyy  ccoommpprroommiisseedd,,  oorr  oovveerr  tthhee  aaggee  ooff  6655  wwoouulldd  bbee  tthhee  mmoosstt  lliikkeellyy  ttoo  ddiiee  ffrroomm  hhiigghh  oozzoonnee  
ccoonncceennttrraattiioonnss,,  aanndd  tthheeiirr  lliivveess  mmaayy  bbee  sshhoorrtteenneedd  bbyy  oonnllyy  wweeeekkss,,  mmoonntthhss  oorr  aa  ffeeww  yyeeaarrss..    TThhee  HHEEII  MMeexxiiccoo  
CCiittyy  ssttuuddyy  ((ddeessccrriibbeedd  bbeellooww))  eexxaammiinneedd  bbootthh  ttoottaall  mmoorrttaalliittyy  aanndd  mmoorrttaalliittyy  aammoonngg  ppeerrssoonnss  oovveerr  6655  yyeeaarrss  ooff  
aaggee..    IInn  tthhiiss  llaatttteerr  aaggee  ggrroouupp  rreellaattiivvee  rriisskk  iiss  iinnccrreeaasseedd  bbyy  aabboouutt  7700  ppeerrcceenntt  ttoo  11..00771155  ccoommppaarreedd  ttoo  tthhee  
rreellaattiivvee  rriisskk  ooff  11..00441155  ffoorr  ttoottaall  mmoorrttaalliittyy..110077  
  
IInn  tthhiiss  ccoonntteexxtt  ooff  ggrreeaattllyy  sskkeewweedd  ddiissttrriibbuuttiioonn  ooff  mmoorrttaalliittyy,,  aa  vvaalluuaattiioonn  ooff  lliiffee--yyeeaarrss  ssaavveedd,,  rraatthheerr  tthhaann  
lliivveess  ppeerr  ssee,,  iiss  mmoorree  aapppprroopprriiaattee..  FFuurrtthheerr  ddiissccuussssiioonn  ooff  tthhiiss  ppooiinntt  ccaann  bbee  ffoouunndd  iinn  tthhee  PPMM  bbeenneeffiittss  sseeccttiioonn  
ooff  tthhiiss  rreeppoorrtt..    FFoorr  ccoonnssiisstteennccyy  wwiitthh  tthhee  PPMM  aasssseessssmmeenntt,,  DDFFII  uusseess  tthhee  ssaammee  vvaalluuaattiioonn  sseelleecctteedd  ffoorr  PPMM  
““sshhoorrtt--tteerrmm””  mmoorrttaalliittyy  aanndd  eexxppllaaiinneedd  iinn  tthhee  pprreevviioouuss  sseeccttiioonn..    TThhuuss,,  $$22  mmiilllliioonn  ppeerr  oozzoonnee--rreellaatteedd  ddeeaatthh  
aavvooiiddeedd  iiss  uusseedd  iinn  tthhee  DDFFII  bbaasseelliinnee  ffoorr  oozzoonnee..    TThhee  DDFFII  aannaallyyssiiss  ccoonnttiinnuueess  ttoo  uussee  aavvooiiddeedd  iinncciiddeennccee  ooff  
mmoorrttaalliittyy  aass  iittss  hheeaalltthh  eeffffeeccttss  eennddppooiinntt,,  bbuutt  tthhee  mmuullttiipplliiccaattiioonn  bbyy  tthhee  lloowweerr  vvaalluuaattiioonn  rreefflleeccttss  tthhee  lliiffee--yyeeaarr  
ppeerrssppeeccttiivvee  aapppplliieedd  ttoo  tthhee  sskkeewweedd  aaggee  ddiissttrriibbuuttiioonn  ooff  eeffffeeccttss..  
  

FF..  EEppiiddeemmiioollooggiiccaall  SSttuuddiieess  UUsseedd  iinn  TThhiiss  AAnnaallyyssiiss  

  
IInn  ccoonnttrraasstt  ttoo  tthhee  EEPPAA  CCrriitteerriiaa  DDooccuummeenntt,,  tthhee  RRIIAA  iiss  nnoott  ppeeeerr--rreevviieewweedd  iinn  iittss  uussee  ooff  aavvaaiillaabbllee  sscciieennttiiffiicc  
iinnffoorrmmaattiioonn..  AA  nnuummbbeerr  ooff  rreecceenntt  eeppiiddeemmiioollooggiiccaall  ssttuuddiieess  eexxaammiinniinngg  tthhee  aassssoocciiaattiioonn  bbeettwweeeenn  ddaaiillyy  
mmoorrttaalliittyy  aanndd  oozzoonnee  eexxppoossuurree  hhaavvee  bbeeccoommee  aavvaaiillaabbllee  ssiinnccee  tthhee  EEPPAA  CCrriitteerriiaa  DDooccuummeenntt  wwaass  pprroodduucceedd..    
TThheessee  iinncclluuddee  tthhee  KKiinnnneeyy  eett  aall..  ((11999955))  ssttuuddyy  ooff  LLooss  AAnnggeelleess  aanndd  tthhee  MMoooollggaavvkkaarr  eett  aall..  ((11999955))  ssttuuddyy  ooff  
PPhhiillaaddeellpphhiiaa  uusseedd  iinn  tthhee  RRIIAA,,  aanndd  aa  ssttuuddyy  ooff  mmoorrttaalliittyy  iinn  MMeexxiiccoo  CCiittyy  ssuuppppoorrtteedd  bbyy  tthhee  HHeeaalltthh  EEffffeeccttss  
IInnssttiittuuttee..    TThhee  RRIIAA  uusseedd  tthhee  ffiirrsstt  ttwwoo  ooff  tthheessee  ssttuuddiieess,,  aanndd  tthhiiss  rreeppoorrtt  wwiillll  uussee  tthheessee  ttwwoo  pplluuss  tthhee  MMeexxiiccoo  
CCiittyy  ssttuuddyy  aass  tthhee  mmaaiinn  bbaassiiss  ffoorr  mmoorrttaalliittyy  eessttiimmaatteess..    SSoommee  ootthheerr  rreecceenntt  eeppiiddeemmiioollooggiiccaall  ssttuuddiieess  ffoorr  ootthheerr  
cciittiieess  wwiillll  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  mmoorree  bbrriieeffllyy  iinn  tthhee  ddiissccuussssiioonn  ffoolllloowwiinngg  tthhee  pprreesseennttaattiioonn  ooff  tthhee  mmaaiinn  rreessuullttss  ffoorr  
                                                                                                                      

110077    HHEEII  ((11999966)),,  TTaabbllee  1155,,  pp..  1188..  
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oozzoonnee  mmoorrttaalliittyy  bbeenneeffiittss..    AAppppeennddiixx  33  pprroovviiddeess  aa  ffuullll  rreeffeerreennccee  lliisstt  ooff  aallll  tthhee  oozzoonnee  mmoorrttaalliittyy  ssttuuddiieess  
mmeennttiioonneedd  iinn  tthhiiss  sseeccttiioonn..      
  
TThhee  MMoooollggaavvkkaarr  eett  aall..  ((11999955))  ssttuuddyy  iiss  oonnee  ooff  aa  nnuummbbeerr  ooff  ssttuuddiieess  tthhaatt  wweerree  ccaarrrriieedd  oouutt  ttoo  eexxaammiinnee  tthhee  
rreellaattiioonnsshhiipp  ooff  ddaaiillyy  mmoorrttaalliittyy  iinn  PPhhiillaaddeellpphhiiaa  ttoo  ppaarrttiiccuullaattee  mmaatttteerr..  AAnn  aassssoocciiaattiioonn  bbeettwweeeenn  mmoorrttaalliittyy  aanndd  
oozzoonnee  wwaass  ffoouunndd  wwhheenn  oozzoonnee,,  ppaarrttiiccuullaattee  mmaatttteerr  ((aass  TToottaall  SSuussppeennddeedd  PPaarrttiiccuullaatteess,,  TTSSPP)),,  aanndd  ssuullffuurr  
ddiiooxxiiddee  wweerree  ccoonnssiiddeerreedd  ssiimmuullttaanneeoouussllyy..    TThhee  aassssoocciiaattiioonn  bbeettwweeeenn  oozzoonnee  aanndd  mmoorrttaalliittyy  wwaass  ssiiggnniiffiiccaanntt  
oonnllyy  ffoorr  tthhee  hhiigghheesstt  2200  ppeerrcceenntt  ooff  oozzoonnee  eexxppoossuurreess  iinn  tthhee  hhiigghheesstt  eexxppoossuurree  sseeaassoonn,,  tthhee  ssuummmmeerr,,  wwhheenn  
oozzoonnee  aanndd  TTSSPP  aarree  ccoorrrreellaatteedd..110088    TThhee  mmeeaassuurree  ooff  oozzoonnee  eexxppoossuurree  uusseedd  wwaass  aavveerraaggeess  tthhrroouugghhoouutt  eeaacchh  ddaayy  
aanndd  ffoorr  aallll  mmoonniittoorrss  iinn  tthhee  mmeettrrooppoolliittaann  aarreeaa..    TThhee  aauutthhoorrss  ooff  tthhee  ssttuuddyy  ccoonncclluuddeedd,,  ““BBeeccaauussee  tthhee  ppoolllluuttiioonn  
ccoovvaarriiaatteess  aarree  hhiigghhllyy  ccoorrrreellaatteedd,,  iitt  iiss  nnoott  ppoossssiibbllee  ttoo  ssiinnggllee  oouutt  oonnee  ssppeecciiffiicc  ccoommppoonneenntt  aass  bbeeiinngg  
rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  tthhee  oobbsseerrvveedd  aassssoocciiaattiioonn  bbeettwweeeenn  aaiirr  ppoolllluuttiioonn  aanndd  mmoorrttaalliittyy..””110099    

TThhee  KKiinnnneeyy  eett  aall..  ((11999955))  ssttuuddyy  rreeeexxaammiinneedd  aa  ppootteennttiiaall  rreellaattiioonnsshhiipp  bbeettwweeeenn  mmoorrttaalliittyy  aanndd  oozzoonnee  lleevveellss  iinn  
LLooss  AAnnggeelleess  uussiinngg  nneeww  ssttaattiissttiiccaall  mmeetthhooddss  aanndd  ddaattaa  ffrroomm  11998855––11999900..    AAnn  eeaarrlliieerr  ssttuuddyy  bbyy  KKiinnnneeyy  aanndd  
OOzzkkaayynnaakk  ((11999911))  hhaadd  eexxaammiinneedd  11997700––11997799  ddaattaa  ffrroomm  LLooss  AAnnggeelleess  aanndd  hhaadd  ffoouunndd  aann  aassssoocciiaattiioonn  
bbeettwweeeenn  ttoottaall  ooxxiiddaannttss  ((iinncclluuddiinngg  oozzoonnee))  aanndd  mmoorrttaalliittyy..111100    TThhee  11999955  KKiinnnneeyy  eett  aall..  ssttuuddyy  eexxaammiinneedd  oozzoonnee  
((mmeeaassuurreedd  uussiinngg  oonnee--hhoouurr  ddaaiillyy  mmaaxxiimmuumm  ccoonncceennttrraattiioonnss)),,  ppaarrttiiccuullaattee  mmaatttteerr  ((mmeeaassuurreedd  aass  PPMM1100)),,  aanndd  
ccaarrbboonn  mmoonnooxxiiddee  ((CCOO))  ffoorr  aassssoocciiaattiioonnss  wwiitthh  mmoorrttaalliittyy,,  iinnddiivviidduuaallllyy  aanndd  iinn  ccoommbbiinnaattiioonn..    OOzzoonnee  wwaass  
ffoouunndd  ttoo  bbee  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  mmoorrttaalliittyy  iiff  tthhee  ootthheerr  ppoolllluuttaannttss  wweerree  nnoott  iinncclluuddeedd,,  bbuutt  wwhheenn  aallll  tthhrreeee  
mmeeaassuurreess  wweerree  iinncclluuddeedd,,  tthhee  mmoorrttaalliittyy  wwaass  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  CCOO  aanndd  PPMM1100  rraatthheerr  tthhaann  wwiitthh  oozzoonnee..    OOzzoonnee  
mmaayy  hhaavvee  bbeeeenn  aaccttiinngg  aass  aa  ssuurrrrooggaattee  ffoorr  ppaarrttiiccuullaattee  mmaatttteerr..    TThhee  aauutthhoorrss  wwrroottee,,  ““DDeeffiinniittiivvee  ccoonncclluussiioonnss  
rreeggaarrddiinngg  aa  ppoossssiibbllee  rroollee  ooff  OO33  [[oozzoonnee]]  iinn  ddaaiillyy  mmoorrttaalliittyy  ccaannnnoott  bbee  ddrraawwnn  ffrroomm  tthhiiss  ssmmaallll  ddaattaa  sseett,,  nnoorr  
ffrroomm  tthhee  eexxiissttiinngg  lliitteerraattuurree..””111111  
  
MMeexxiiccoo  CCiittyy  wwaass  sseelleecctteedd  aass  tthhee  ssiittee  ffoorr  aann  eexxtteennssiivvee  iinnvveessttiiggaattiioonn  ooff  tthhee  rreellaattiioonn  ooff  mmoorrttaalliittyy  ttoo  aaiirr  
ppoolllluuttiioonn..    MMeexxiiccoo  CCiittyy  hhaass  vveerryy  hhiigghh  lleevveellss  ooff  oozzoonnee,,  ccoommppaarraabbllee  ttoo  tthhoossee  iinn  LLooss  AAnnggeelleess  aanndd  ffaarr  aabboovvee  
tthhee  ccuurrrreenntt  UU..SS..  EEPPAA  ssttaannddaarrdd..    PPhhiillaaddeellpphhiiaa,,  bbyy  ccoommppaarriissoonn,,  iiss  rreepprreesseennttaattiivvee  ooff  mmaannyy  cciittiieess  iinn  tthhee  
eeaasstteerrnn  UU..SS..  tthhaatt  aarree  mmuucchh  cclloosseerr  ttoo  aattttaaiinnmmeenntt  ooff  tthhee  ccuurrrreenntt  UUnniitteedd  SSttaatteess  ssttaannddaarrdd..    AA  tteeaamm  ooff  
iinnvveessttiiggaattoorrss  lleedd  bbyy  LLoooommiiss  aanndd  SShhyy  wweerree  sseelleecctteedd  bbyy  tthhee  HHeeaalltthh  EEffffeeccttss  IInnssttiittuuttee  ttoo  ccaarrrryy  oouutt  tthhiiss  
iinnvveessttiiggaattiioonn,,  wwhhiicchh  uusseedd  aaddvvaanncceedd  ssttaattiissttiiccaall  mmeetthhooddss  aanndd  ccoonnssiiddeerreedd  ddiiffffeerreenntt  iinnddiicceess  ooff  oozzoonnee  
ccoonncceennttrraattiioonn::  aa  oonnee--hhoouurr  mmaaxxiimmuumm  lleevveell,,  ssiimmiillaarr  ttoo  tthhaatt  uusseedd  iinn  bbootthh  KKiinnnneeyy  ssttuuddiieess,,  aa  2244--hhoouurr  aavveerraaggee  
ssuucchh  aass  uusseedd  iinn  tthhee  MMoooollggaavvkkaarr  ssttuuddyy  ooff  PPhhiillaaddeellpphhiiaa,,  aanndd  ttwwoo  mmeeaassuurreess  ssiimmiillaarr  ttoo  tthhee  eeiigghhtt--hhoouurr  
mmaaxxiimmuumm  iinn  tthhee  pprrooppoosseedd  nneeww  EEPPAA  ssttaannddaarrdd::  aann  aavveerraaggee  bbeettwweeeenn  tthhee  hhoouurrss  ooff  88  aa..mm..  aanndd  66  pp..mm..  aanndd  aann  
88--hhoouurr  mmoovviinngg  aavveerraaggee  aarroouunndd  tthhee  ddaaiillyy  mmaaxxiimmuumm..    TThhee  rreessuullttss  ooff  tthhee  MMeexxiiccoo  CCiittyy  aannaallyyssiiss  sshhoowweedd  tthhaatt  
oozzoonnee  iiss  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  ddaaiillyy  mmoorrttaalliittyy  uussiinngg  aannyy  ooff  tthhee  ffoouurr  iinnddiicceess  iiff  oozzoonnee  iiss  ccoonnssiiddeerreedd  aalloonnee..    
HHoowweevveerr,,  iiff  ootthheerr  aaiirr  ppoolllluuttaannttss  ((TTSSPP  aanndd  ssuullffuurr  ddiiooxxiiddee))  aarree  aallssoo  iinncclluuddeedd  iinn  tthhee  aannaallyyssiiss,,    tthhee  ffiinnddiinngg  ooff  
aann  aassssoocciiaattiioonn  ooff  mmoorrttaalliittyy  wwiitthh  oozzoonnee  ddiissaappppeeaarrss..    
  
IInn  eeaacchh  ooff  tthheessee  eeppiiddeemmiioollooggiiccaall  ssttuuddiieess,,  tthhee  aauutthhoorrss  ccaallccuullaattee  aa  rreellaattiivvee  rriisskk::  tthhee  aammoouunntt  bbyy  wwhhiicchh  
mmoorrttaalliittyy  iiss  oobbsseerrvveedd  ttoo  iinnccrreeaassee  ppeerr  uunniitt  ooff  iinnccrreeaassee  iinn  oozzoonnee  lleevveell..    ((TThhee  uunniitt  ooff  iinnccrreeaassee  iiss  110000  ppppbb..))    IInn  

                                                                                                                      
110088    MMoooollggaavvkkaarr  eett  aall..  ((11999955)),,  TTaabbllee  66,,  pp..  448833..  
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ccoommppaarriinngg  tthhee  rreessuullttss,,  iitt  iiss  iimmppoorrttaanntt  ttoo  rreeccooggnniizzee  tthhaatt  tthhee  nnuummbbeerr  ddeeppeennddss  oonn  tthhee  iinnddeexx  ffoorr  oozzoonnee::  
wwhheetthheerr  tthhee  ddaaiillyy  mmaaxxiimmuumm  oonnee--hhoouurr  aavveerraaggee,,  2244--hhoouurr  ddaaiillyy  aavveerraaggee,,  oorr  ddaaiillyy  mmaaxxiimmuumm  88--hhoouurr  aavveerraaggee  
iiss  uusseedd..    TThhiiss  rreeppoorrtt  uusseess  aa  ccoommbbiinnaattiioonn  ooff  tthhee  mmeeaassuurreess  ffrroomm  tthhee  MMeexxiiccoo  CCiittyy  ssttuuddyy  ssiimmiillaarr  ttoo  tthhee  ddaaiillyy  
mmaaxxiimmuumm  88--hhoouurr  aavveerraaggee  ooff  EEPPAA’’ss  pprrooppoosseedd  ssttaannddaarrdd..    CCoommppaarriissoonn  ooff  tthhee  rreessuullttss  ffrroomm  MMeexxiiccoo  CCiittyy  
wwiitthh  tthhee  ssttuuddiieess  ooff  LLooss  AAnnggeelleess  aanndd  PPhhiillaaddeellpphhiiaa  sshhoowwss  ssuurrpprriissiinnggllyy  ggoooodd  qquuaannttiittaattiivvee  aaggrreeeemmeenntt  iinn  tthhee  
rreellaattiivvee  rriisskk  ffoorr  aassssoocciiaattiioonn  ooff  mmoorrttaalliittyy  wwiitthh  oozzoonnee  lleevveell,,  ggiivveenn  tthhaatt  aann  aassssoocciiaattiioonn  eexxiissttss..    TThhee  mmaaiinn  
uunncceerrttaaiinnttiieess  aarree  wwhheetthheerr  oozzoonnee  aaccttuuaallllyy  ccaauusseess  pprreemmaattuurree  mmoorrttaalliittyy,,  aanndd  wwhheetthheerr  tthheerree  iiss  aa  tthhrreesshhoolldd  
bbeellooww  wwhhiicchh  tthhee  mmoorrttaalliittyy  ddooeess  nnoott  ooccccuurr..    
  

GG..  EEppiiddeemmiioollooggiiccaall  UUnncceerrttaaiinnttiieess  

  
TThhee  aannaallyyssiiss  ooff  tthhiiss  rreeppoorrtt  ccaappttuurreess  tthhee  mmaajjoorr  uunncceerrttaaiinnttiieess  pprreesseenntt  iinn  ccuurrrreenntt  sscciieennttiiffiicc  ssttuuddiieess  rreeggaarrddiinngg  
tthhee  eeffffeeccttss  ooff  oozzoonnee  oonn  mmoorrttaalliittyy  bbyy  ccaallccuullaattiinngg  tthhee  bbeenneeffiittss  ooff  tthhee  pprrooppoosseedd  oozzoonnee  ssttaannddaarrdd  uunnddeerr  aa  sseett  ooff  
ddiiffffeerreenntt  sscceennaarriiooss..    AAss  wwiitthh  tthhee  PPMM  bbeenneeffiittss  rree--aasssseessssmmeenntt,,  tthhrreeee  ssoouurrcceess  ooff  uunncceerrttaaiinnttyy  iinn  tthhee  eexxtteenntt  ooff  
mmoorrttaalliittyy  aarree  eexxaammiinneedd  eexxpplliicciittllyy  iinn  tthhiiss  aannaallyyssiiss::  wwhheetthheerr  oozzoonnee  iiss  ccaauussaallllyy  rreellaatteedd  ttoo  mmoorrttaalliittyy,,  tthhee  
rreellaattiivvee  rriisskk  ddeessccrriibbiinngg  tthhee  iinnccrreeaassee  iinn  mmoorrttaalliittyy  ffoorr  aa  ggiivveenn  iinnccrreeaassee  iinn  oozzoonnee  eexxppoossuurree,,  aanndd  tthhee  
ppoossssiibbiilliittyy  tthhaatt  oozzoonnee  ccaauusseess  mmoorrttaalliittyy  oonnllyy  aabboovvee  aa  tthhrreesshhoolldd  ccoonncceennttrraattiioonn  lleevveell..    EEaacchh  ooff  tthheessee  
uunncceerrttaaiinnttiieess  iiss  cchhaarraacctteerriizzeedd  bbyy  tthhrreeee  ppoossssiibbllee  vvaalluueess..    TThhee  rreessuullttiinngg  2277  ccoommbbiinnaattiioonnss  ggiivvee  aa  sseett  ooff  
sscceennaarriiooss  tthhaatt  ccaann  rreeaaddiillyy  bbee  eexxaammiinneedd  ttoo  iilllluussttrraattee  tthhee  iimmpplliiccaattiioonnss  ooff  uunncceerrttaaiinnttyy  iinn  ccuurrrreenntt  kknnoowwlleeddggee  
ooff  oozzoonnee  mmoorrttaalliittyy..    
  
RReellaattiivvee  rriisskk..    TThhee  aassssoocciiaattiioonn  ooff  mmoorrttaalliittyy  ttoo  oozzoonnee  aalloonnee  iinn  MMeexxiiccoo  CCiittyy  hhaass  bbeeeenn  uusseedd  aass  tthhee  bbaassiiss  ffoorr  
tthhee  rreellaattiivvee  rriisskk..    TThhee  rreellaattiivvee  rriisskk  eessttiimmaattee  aanndd  tthhee  9955  ppeerrcceenntt  ccoonnffiiddeennccee  lliimmiittss  aarree  uusseedd  ffoorr  tthhee  tthhrreeee  
vvaalluueess  ttoo  rreepprreesseenntt  tthhee  uunncceerrttaaiinnttyy..    TThhiiss  aannaallyyssiiss  uusseess  tthhee  ttwwoo  iinntteerrmmeeddiiaattee  iinnddiicceess  ooff  oozzoonnee  eexxppoossuurree  iinn  
tthhee  MMeexxiiccoo  CCiittyy  ssttuuddyy,,  tthhee  88--hhoouurr  mmoovviinngg  aavveerraaggee  aanndd  tthhee  88  aa..mm..  ttoo  66  pp..mm..  aavveerraaggee..    TThhee  vvaalluueess  aarree  qquuiittee  
cclloossee::  tthhee  ttwwoo  rreellaattiivvee  rriisskk  eessttiimmaatteess  aarree  11..004400  aanndd  11..004433..111122    TThhee  aavveerraaggee  ooff  11..00441155  iiss  uusseedd  aass  tthhee  mmiiddddllee  
vvaalluuee  iinn  tthhiiss  aannaallyyssiiss..    TThhee  lloowweerr  vvaalluuee  iiss  11..0022  aanndd  tthhee  uuppppeerr  vvaalluuee  iiss  11..006633..    TThheessee  vvaalluueess  aapppprrooxxiimmaattee  
tthhee  9955  ppeerrcceenntt  ccoonnffiiddeennccee  iinntteerrvvaallss  rreeppoorrtteedd  iinn  tthhee  MMeexxiiccoo  CCiittyy  ssttuuddyy  ffoorr  tthhee  88--hhoouurr  mmoovviinngg  aavveerraaggee  aanndd  
tthhee  88  aa..mm..  ttoo  66  pp..mm..  aavveerraaggee..111133    TThhuuss,,  tthhee  tthhrreeee  sscceennaarriiooss  uusseedd  iinn  tthhiiss  aannaallyyssiiss  aarree::  
  

RReellaattiivvee  rriisskk::  11..002200  11..004422  11..006633    ((ppeerr  110000  ppppbb  oozzoonnee  ddaaiillyy  mmaaxxiimmuumm  88--hhoouurr  aavveerraaggee))  
  
TThhee  MMoooollggaavvkkaarr  eett  aall..  ((11999955))  ssttuuddyy  ooff  PPhhiillaaddeellpphhiiaa  uusseedd  aa  2244--hhoouurr  ddaaiillyy  aavveerraaggee  ffoorr  oozzoonnee  eexxppoossuurree..    
MMeeaassuurreedd  aaggaaiinnsstt  tthhiiss  iinnddeexx  ooff  oozzoonnee  eexxppoossuurree,,  tthhee  ssttuuddyy  ffoouunndd  aa  rreellaattiivvee  rriisskk  ooff  11..006633  ((wwiitthh  9955  ppeerrcceenntt  
ccoonnffiiddeennccee  lliimmiittss  ooff  11..001188  ttoo  11..110088))..111144    TThhee  rreellaattiivvee  rriisskk  iinn  tthhee  MMeexxiiccoo  CCiittyy  ssttuuddyy  ffoorr  oozzoonnee  aalloonnee  uussiinngg  
aa  2244--hhoouurr  aavveerraaggee  oozzoonnee  mmeeaassuurreemmeenntt  iiss  11..005588  ((wwiitthh  9955  ppeerrcceenntt  ccoonnffiiddeennccee  lliimmiittss  ooff  11..002222  ttoo  11..009944))..111155    
TThhee  KKiinnnneeyy  eett  aall..  ((11999955))  ssttuuddyy  ooff  LLooss  AAnnggeelleess  uusseedd  aa  11--hhoouurr  mmaaxxiimmuumm  ffoorr  oozzoonnee  eexxppoossuurree..    TThhee  rreellaattiivvee  
rriisskk  ffoorr  oozzoonnee  aalloonnee  wwaass  11..0022  ((9955  ppeerrcceenntt  ccoonnffiiddeennccee  lliimmiittss  ooff  11..0000  ttoo  11..0055))..111166    TThhee  MMeexxiiccoo  CCiittyy  rreellaattiivvee  
rriisskk  uussiinngg  oonnee--hhoouurr  mmaaxxiimmuumm  iiss  11..002244  ((wwiitthh  9955  ppeerrcceenntt  ccoonnffiiddeennccee  lliimmiittss  ooff  11..001111  ttoo  11..003399))..111177    TThhee  
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aaggrreeeemmeenntt  iinn  rreellaattiivvee  rriisskk  aammoonngg  tthhee  eeppiiddeemmiioollooggiiccaall  ssttuuddiieess  ooff  tthhee  tthhrreeee  ddiiffffeerreenntt  cciittiieess  iiss  sseeeenn  ttoo  bbee  
cclloossee..      
  
TThhrreesshhoolldd  ccuuttppooiinntt..    TThhee  ppoossssiibbllee  eexxiisstteennccee  ooff  aa  tthhrreesshhoolldd,,  aa  lleevveell  bbeellooww  wwhhiicchh  oozzoonnee  hhaass  nnoo  mmoorrttaalliittyy  
ccoonnsseeqquueenncceess,,  iiss  aa  kkeeyy  uunncceerrttaaiinnttyy  iinn  tthhiiss  aannaallyyssiiss..    TThheerree  aarree  rreeaassoonnss  ttoo  bbeelliieevvee  tthhaatt  aa  tthhrreesshhoolldd  mmaayy  
eexxiisstt  iinn  eeppiiddeemmiioollooggiiccaall  ssttuuddiieess  ooff  aaiirr  ppoolllluuttiioonn,,  eevveenn  iiff  oonnee  ccaannnnoott  bbee  oobbsseerrvveedd  iinn  tthhee  ddaattaa..    TThhiiss  ppooiinntt  
wwaass  ddiissccuusssseedd  iinn  mmoorree  ddeettaaiill  iinn  tthhee  PPMM  bbeenneeffiittss  sseeccttiioonn..    HHoowweevveerr,,  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  oozzoonnee,,  tthhee  
eeppiiddeemmiioollooggyy  iittsseellff  sseeeemmss  ttoo  ppooiinntt  ttoo  tthhee  ppoossssiibbiilliittyy  ooff  aa  tthhrreesshhoolldd..    TThhee  tthhrreeee  sscceennaarriiooss  iinnvveessttiiggaatteedd  
wweerree::  
  

TThhrreesshhoolldd::  4400  7700  110000    ppppbb  
  
4400  ppppbb  iiss  eeqquuiivvaalleenntt  ttoo  bbaacckkggrroouunndd  ccoonncceennttrraattiioonn  lleevveell,,  ssoo  tthhaatt  oozzoonnee--iinndduucceedd  mmoorrttaalliittyy  ooccccuurrss  ffoorr  aannyy  
eexxppoossuurree  eelleevvaatteedd  oovveerr  nnaattuurraall  bbaacckkggrroouunndd  lleevveellss..      HHEEII’’ss  ssttuuddyy  ooff  mmoorrttaalliittyy  iinn  MMeexxiiccoo  CCiittyy  sshhoowwss  
eevviiddeennccee  ooff  aa  tthhrreesshhoolldd  bbeettwweeeenn  111177..33  ppppbb  aanndd  114422..88  ppppbb  11--hhrr  ddaaiillyy  mmaaxxiimmuumm,,  aassssuummeedd  ttoo  bbee  aatt  113300  
ppppbb..111188    TThhiiss  ttrraannssllaatteess  ttoo  aapppprrooxxiimmaatteellyy  110000  ppppbb  uussiinngg  aann  eeiigghhtt--hhoouurr  mmaaxxiimmuumm..  111199    FFiinnaallllyy,,  7700  ppppbb  
ccoorrrreessppoonnddss  ttoo  tthhee  mmiiddppooiinntt  bbeettwweeeenn  tthhee  llooww  aanndd  hhiigghh  tthhrreesshhoolldd  vvaalluueess..  
  
AAttttrriibbuuttiioonn  ooff  mmoorrttaalliittyy  ttoo  oozzoonnee..    AAss  mmeennttiioonneedd  pprreevviioouussllyy,,  tthheerree  iiss  oonnllyy  eeqquuiivvooccaall  eevviiddeennccee  tthhaatt  
oozzoonnee  iiss  aa  ccaauussaall  ffaaccttoorr  ooff  pprreemmaattuurree  mmoorrttaalliittyy..    MMoosstt  eeppiiddeemmiioollooggiiccaall  ssttuuddiieess  hhaavvee  ootthheerr  ppootteennttiiaallllyy  
ccoonnffoouunnddiinngg  ppoolllluuttaannttss  wwhhiicchh  ccoouulldd  bbee  uunnddeerrllyyiinngg  tthhee  oobbsseerrvveedd  mmoorrttaalliittyy..    DDFFII  ddeevveellooppeedd  tthhrreeee  
sscceennaarriiooss  ffoorr  aattttrriibbuuttiinngg  tthhee  oobbsseerrvveedd  mmoorrttaalliittyy  aassssoocciiaattiioonn  ttoo  oozzoonnee::  
  

AAttttrriibbuuttiioonn::  00%%  5500%%  110000%%  
  

TThhee  llooww  sscceennaarriioo  iiss  tthhaatt  tthheerree  iiss  nnoo  ccaauussaall  aassssoocciiaattiioonn..  TThhee  mmiiddddllee  sscceennaarriioo  iiss  tthhaatt  tthheerree  iiss  5500  ppeerrcceenntt  
aattttrriibbuuttiioonn  ooff  tthhee  oobbsseerrvveedd  mmoorrttaalliittyy  ttoo  oozzoonnee  eexxppoossuurree,,  ssoo  tthhaatt  aa  rreedduuccttiioonn  iinn  oozzoonnee  lleevveellss  wwoouulldd  rreessuulltt  
iinn  5500  ppeerrcceenntt  lleessss  ddeeccrreeaassee  iinn  ddeeaatthhss  tthhaann  pprreeddiicctteedd  bbyy  tthhee  rreellaattiivvee  rriisskk..    TThhee  hhiigghh  ccaassee  iiss  110000  ppeerrcceenntt  
aattttrriibbuuttiioonn;;  tthhaatt  iiss,,  mmoorrttaalliittyy  wwoouulldd  bbee  rreedduucceedd  aass  pprreeddiicctteedd  bbyy  tthhee  rreellaattiivvee  rriisskk..    TThhee  110000  ppeerrcceenntt  ccaassee  iiss  
tthhee  mmoosstt  ccoonnsseerrvvaattiivvee  aanndd  iiss  wwhhaatt  iiss  aassssuummeedd  bbyy  EEPPAA..    TThhiiss  ssuubbssttaannttiiaall  eevviiddeennccee  ooff  ccoonnffoouunnddiinngg  iinn  tthhee  
mmoorrttaalliittyy  ssttuuddiieess  pprroovviiddeedd  aammppllee  rreeaassoonn  ttoo  bbeelliieevvee  tthhaatt  aa  5500  ppeerrcceenntt  aattttrriibbuuttiioonn  oorr  lleessss  ccoouulldd  bbee  rreeaalliissttiicc..  
  

HH..  PPooppuullaattiioonnss  BBeenneeffiittiinngg  ffrroomm  tthhee  PPrrooppoosseedd  SSttaannddaarrdd  

  
TThhee  EEPPAA’’ss  RRIIAA  pprroocceessss  ffiirrsstt  eessttiimmaatteess  wwhhiicchh  aarreeaass  wwiillll  bbee  oouutt  ooff  aattttaaiinnmmeenntt  wwiitthh  tthhee  ccuurrrreenntt  oozzoonnee  
ssttaannddaarrdd  iinn  22000077..    TThheessee  nnoonnaattttaaiinnmmeenntt  aarreeaass  aarree  tthhee  oonnllyy  aarreeaass  iinn  wwhhiicchh  iinnccrreemmeennttaall  bbeenneeffiittss  aarree  
eessttiimmaatteedd  ttoo  aaccccrruuee  dduuee  ttoo  tthhee  pprrooppoosseedd  ssttaannddaarrdd..    SSuuppppoorrttiinngg  ddooccuummeennttaattiioonn  ffrroomm  tthhee  EEPPAA  ccoonnttrraaccttoorr,,  
MMaatthhtteecchh,,  IInncc..,,  ggiivveess  aa  lliissttiinngg  ooff  tthhee  ccoommpplleettee  sseett  ooff  tthheessee  pprroojjeecctteedd  nnoonnaattttaaiinnmmeenntt  aarreeaass..112200  
  

                                                                                                                      
111188  HHEEII  ((11999966)),,  FFiigguurree  1122,,  pp..  1188..    
111199    HHEEII  ((11999966)),,  TTaabbllee  22,,  pp..  1100..  
112200  TThhiiss  iiss  iinn  ccoonnttrraasstt  ttoo  DDFFII’’ss  aannaallyyssiiss  ooff  tthhee  PPMM22..55  ssttaannddaarrdd..    FFoorr  tthhaatt  aannaallyyssiiss,,  EEPPAA  ddiidd  nnoott  rreelleeaassee  wwhhiicchh  aarreeaass  

wweerree  pprroojjeecctteedd  ttoo  bbee  oouutt  ooff  aattttaaiinnmmeenntt..    TThheerreeffoorree,,  DDFFII  wwaass  rreeqquuiirreedd  ttoo  mmaakkee  aassssuummppttiioonnss  ttoo  ddeevveelloopp  
eessttiimmaatteess  ooff  tthhee  ppooppuullaattiioonnss  bbeenneeffiittiinngg  ffrroomm  tthhee  ssttaannddaarrdd..    TThhiiss  iiss  ddiissccuusssseedd  iinn  ddeettaaiill  iinn  tthhee  ccoorrrreessppoonnddiinngg  
ppoorrttiioonn  ooff  tthhee  PPMM22..55  bbeenneeffiittss  sseeccttiioonn..  
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RRaatthheerr  tthhaann  ccoommppuuttiinngg  aavvooiiddeedd  mmoorrttaalliittyy  ffoorr  eeaacchh  ooff  tthhee  aarreeaass  lliisstteedd  bbyy  MMaatthhtteecchh,,  DDFFII  sseelleecctteedd  aa  sseett  ooff  
ssiixx  rreepprreesseennttaattiivvee  cciittiieess..    EEaacchh  cciittyy  rreepprreesseennttss  aa  ““ccaatteeggoorryy””  ooff  oozzoonnee  pprroobblleemm,,  wwhhiicchh  iiss  ddeeffiinneedd  bbyy  EEPPAA’’ss  
nnoonnaattttaaiinnmmeenntt  ssttaattuuss..    TThhee  cciittiieess  aanndd  ccaatteeggoorriieess  aarree  lliisstteedd  iinn  tthhee  TTaabbllee  22--77  bbeellooww::  

      

TTaabbllee  22--77..    RReepprreesseennttaattiivvee  CCiittiieess  

RReepprreesseennttaattiivvee  CCiittyy  CCuurrrreenntt  EEPPAA  NNoonn--AAttttaaiinnmmeenntt  CCllaassssiiffiiccaattiioonn  

LLooss  AAnnggeelleess  EExxttrreemmee  
PPhhiillaaddeellpphhiiaa  SSeevveerree  
BBaattoonn  RRoouuggee  SSeerriioouuss  
DDaallllaass  MMooddeerraattee  
AAllbbaannyy,,  NN..YY..  MMaarrggiinnaall  
DDeennvveerr  TTrraannssiittiioonnaall  

  
  
TToo  ccaallccuullaattee  aavvooiiddeedd  mmoorrttaalliittyy  aaccrroossss  aallll  ooff  MMaatthhtteecchh’’ss  nnoonnaattttaaiinnmmeenntt  aarreeaass,,  DDFFII  aassssiiggnneedd  eeaacchh  
nnoonnaattttaaiinnmmeenntt  aarreeaa  ttoo  oonnee  ooff  tthhee  ssiixx  ccaatteeggoorriieess..    TThhee  aassssiiggnnmmeenntt  wwaass  bbaasseedd  oonn  eeaacchh  aarreeaa’’ss  ccuurrrreenntt  
nnoonnaattttaaiinnmmeenntt  ssttaattuuss..    SSoo,,  ffoorr  eexxaammppllee,,  iiff  AAttllaannttaa  iiss  aa  pprroojjeecctteedd  nnoonnaattttaaiinnmmeenntt  aarreeaa  ffoorr  tthhee  11AAXX  RReeggiioonnaall  
CCoonnttrrooll  SScceennaarriioo,,  aanndd  iittss  ccuurrrreenntt  EEPPAA  ccllaassssiiffiiccaattiioonn  iiss  ““sseevveerree,,””  tthheenn  iitt  wwoouulldd  bbee  aassssiiggnneedd  ttoo  tthhee  SSeevveerree  
ccaatteeggoorryy  aanndd  rreepprreesseenntteedd  bbyy  aannaallyyssiiss  rreessuullttss  ffoorr  PPhhiillaaddeellpphhiiaa..    DDFFII  tthheenn  eessttiimmaatteedd  tthhee  ttoottaall  ppooppuullaattiioonn  
ffaalllliinngg  iinnttoo  eeaacchh  ooff  tthhee  ssiixx  ccaatteeggoorriieess..    TThheessee  ppooppuullaattiioonnss  rreecceeiivvee  ddiiffffeerreenntt  lleevveellss  ooff  bbeenneeffiittss  ((aavvooiiddeedd  
ddeeaatthhss))  dduuee  ttoo  ffuullll  aattttaaiinnmmeenntt  ooff  tthhee  pprrooppoosseedd  ssttaannddaarrdd..  
  

II..  AAiirr  QQuuaalliittyy  aanndd  AAvvooiiddeedd  MMoorrttaalliittyy  ffoorr  RReepprreesseennttaattiivvee  CCiittiieess  

  
PPrroojjeecctteedd  aaiirr  qquuaalliittyy..    FFoolllloowwiinngg  EEPPAA’’ss  mmeetthhooddoollooggyy,,  tthhiiss  aannaallyyssiiss  ddeetteerrmmiinneedd  22000077  oozzoonnee  
ccoonncceennttrraattiioonnss  bbaasseedd  oonn  rreecceenntt  mmeeaassuurreemmeenntt  ddaattaa..    TThhee  RRIIAA  aannaallyyssiiss  uusseedd  hhoouurrllyy  ddaattaa  ffoorr  11999900,,  bbuutt  tthheessee  
ddaattaa  wweerree  nnoott  aavvaaiillaabbllee  ttoo  DDFFII..    TThhuuss,,  ccaallccuullaattiioonnss  iinn  tthhiiss  aannaallyyssiiss  aarree  aann  aapppprrooxxiimmaattiioonn  ttoo  EEPPAA’’ss  
ccaallccuullaattiioonnss..  TThhiiss  aannaallyyssiiss  uusseedd  eeiigghhtt--hhoouurr  ddaaiillyy  mmaaxxiimmuumm  oozzoonnee  ccoonncceennttrraattiioonnss  ffrroomm  EEPPAA’’ss  AAeerroommeettrriicc  
IInnffoorrmmaattiioonn  aanndd  RReettrriieevvaall  SSyysstteemm  ((AAIIRRSS))  ddaattaabbaassee  ffoorr  tthhee  yyeeaarrss  11999911––11999955..    TThhee  cciittiieess  sseelleecctteedd  hhaadd  
eesssseennttiiaallllyy  ccoommpplleettee  oozzoonnee  ccoonncceennttrraattiioonn  mmeeaassuurreemmeennttss  ffoorr  tthheessee  yyeeaarrss..    TThhee  bbaassee  yyeeaarr  uusseedd  ffoorr  
ccaallccuullaattiioonnss  iiss  11999944,,  aann  aavveerraaggee  oozzoonnee  yyeeaarr  iinntthhee  ssiixx  cciittiieess  ssttuuddiieedd..    NNeeiitthheerr  eexxttrreemmeellyy  hhiigghh  
ccoonncceennttrraattiioonnss  nnoorr  eexxttrreemmeellyy  llooww  ccoonncceennttrraattiioonnss  wweerree  oobbsseerrvveedd  iinn  ccoommppaarriissoonn  ttoo  ootthheerr  yyeeaarrss  iinn  tthhee  ddaattaa  
bbaassee..    
  
TThhee  11999944  oozzoonnee  ccoonncceennttrraattiioonnss  wweerree  ttrraannssffoorrmmeedd  ttoo  22000077  ccoonncceennttrraattiioonnss  uussiinngg  tthhee  ssaammee  mmeetthhoodd  aass  iinn  tthhee  
RRIIAA..    TThhee  RROOMM  RReeggiioonnaall  CCoonnttrrooll  SSttrraatteeggyy  ccooeeffffiicciieennttss  ffrroomm  tthhee  RRIIAA112211  wweerree  uusseedd  iinn  aa  EEPPAA’’ss  lliinneeaarr  
eeqquuaattiioonn  ttoo  eexxttrraappoollaattee  tthhee  oozzoonnee  lleevveellss  aapppprroopprriiaatteellyy..112222      
  
TThhee  aammoouunntt  ooff  rroollllbbaacckk  rreeqquuiirreedd  ttoo  mmeeeett  tthhee  ccuurrrreenntt  ssttaannddaarrdd  aanndd  tthhee  pprrooppoosseedd  ssttaannddaarrdd  ((eeiigghhtt--hhoouurr  
mmaaxxiimmuumm,,  8800  ppppbb,,  22  eexxcceeeeddeenncceess  ppeerr  yyeeaarr))  wwaass  ddeetteerrmmiinneedd  uussiinngg  aa  qquuaaddrraattiicc  rroollllbbaacckk  tteecchhnniiqquuee  ssiimmiillaarr  

                                                                                                                      
112211    RRIIAA,,  TTaabbllee  IIVV--11,,  pp..  IIVV--1188..  
112222    TThhee  RROOMM  rreeggrreessssiioonn  rreeqquuiirreess  ppooppuullaattiioonn  aanndd  mmaannuuffaaccttuurriinngg  ggrroowwtthh  rraatteess..    TThhee  ggrroowwtthh  rraatteess  wweerree  ddeerriivveedd  

uussiinngg  BBEEAA  RReeggiioonnaall  PPrroojjeeccttiioonnss  ooff  MMaannuuffaaccttuurriinngg  aanndd  PPooppuullaattiioonn  tthhrroouugghh  22004400..  
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ttoo  EEPPAA’’ss  tteecchhnniiqquuee..    TThhiiss  tteecchhnniiqquuee  lloowweerrss  tthhee  ppeeaakk  oozzoonnee  ddaayyss  pprrooppoorrttiioonnaallllyy  mmoorree  tthhaann  iitt  lloowweerrss  tthhee  
llooww  oozzoonnee  ddaayyss..112233  
  
MMoorrttaalliittyy..    HHaavviinngg  ccaallccuullaatteedd  tthhee  ddaaiillyy  oozzoonnee  ccoonncceennttrraattiioonnss  ffoorr  eeaacchh  ooff  tthhee  rreepprreesseennttaattiivvee  cciittiieess,,  tthhee  
rreellaattiivvee  rriisskk  sscceennaarriiooss  aanndd  bbaasseelliinnee  mmoorrttaalliittyy  iinncciiddeenncceess112244  wweerree  tthheenn  aapppplliieedd  ttoo  ccaallccuullaattee  mmoorrttaalliittyy  uunnddeerr  
bbootthh  tthhee  ccuurrrreenntt  aanndd  pprrooppoosseedd  ssttaannddaarrddss,,  ffoorr  eeaacchh  cciittyy..    TThhee  ddiiffffeerreennccee  bbeettwweeeenn  tthheessee  ttwwoo  iiss  tthhee  aavvooiiddeedd  
ddeeaatthhss  ((bbeenneeffiittss))  aattttrriibbuuttaabbllee  ttoo  tthhee  pprrooppoosseedd  ssttaannddaarrdd  ((aabboovvee  aanndd  bbeeyyoonndd  tthhee  bbeenneeffiittss  ooff  tthhee  ccuurrrreenntt  
ssttaannddaarrdd))..    TThheessee  ddeeaatthhss  aavvooiiddeedd  wweerree  nnoorrmmaalliizzeedd  ttoo  ddeeaatthhss  ppeerr  110000,,000000  ppooppuullaattiioonn..      
  

JJ..  NNaattiioonnaall  AAggggrreeggaattiioonn  ooff  MMoorrttaalliittyy  IInncciiddeennccee  

  
WWiitthh  tthhee  ssttaannddaarrddiizzeedd  mmoorrttaalliittyy  rraattee  ((aavvooiiddeedd  ddeeaatthhss  ppeerr  110000,,000000  ppooppuullaattiioonn  dduuee  ttoo  tthhee  pprrooppoosseedd  
ssttaannddaarrdd))  ffoorr  eeaacchh  rreepprreesseennttaattiivvee  cciittyy,,  aanndd  tthhee  ppooppuullaattiioonnss  aassssiiggnneedd  ttoo  eeaacchh  ooff  tthhee  ccoorrrreessppoonnddiinngg  ssiixx  
ccaatteeggoorriieess,,  tthhee  nnaattiioonnaall  aaggggrreeggaattee  ddeeaatthhss  aavvooiiddeedd  wwaass  ccaallccuullaatteedd  bbyy  ssiimmppllyy  mmuullttiippllyyiinngg  tthhee  rraattee  bbyy  tthhee  
ppooppuullaattiioonn  ffoorr  eeaacchh  ccaatteeggoorryy,,  tthheenn  ssuummmmiinngg  aaccrroossss  ccaatteeggoorriieess..  
  
TThhee  rreessuullttss  ooff  tthhee  2277  sscceennaarriiooss  ffoorr  ddeeaatthhss  aavvooiiddeedd  aarree  sshhoowwnn  iinn  FFiigguurree  22--2233..    TThhee  EEPPAA  eessttiimmaattee  ffoorr  
ddeeaatthhss  aavvooiiddeedd  iiss  aapppprrooxxiimmaatteellyy  bbrraacckkeetteedd::  tthhee  hhiigghheesstt  sscceennaarriioo  ggiivveess  aann  eessttiimmaattee  ooff  aapppprrooxxiimmaatteellyy  ttwwiiccee  
EEPPAA’’ss  ffiigguurree  ooff  447700  ddeeaatthhss..  TThhee  sseett  ooff  llooww  sscceennaarriiooss  sshhooww  nnoo  ddeeaatthhss  aavvooiiddeedd  iiff  oozzoonnee  eexxppoossuurree  ddooeess  nnoott  
ccaauussee  pprreemmaattuurree  mmoorrttaalliittyy..    
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Figure 2-23.  National Incidence of Avoided Mortality Due to Full
Attainment of Proposed 80 ppm 8-hour 2-exceedance Ozone Standard

  
  
  

                                                                                                                      
112233    MMaatthhtteecchh,,  AAppppeennddiixx  CC..  
112244    BBaassee  ((ggeenneerraall))  nnoonn--aacccciiddeennttaall  mmoorrttaalliittyy  ppeerr  110000,,000000  ppeerrssoonnss  wwaass  ttaakkeenn  ffrroomm  VViittaall  SSttaattiissttiiccss  ooff  tthhee  UUnniitteedd  

SSttaatteess,,  VVoolluummee  IIII——MMoorrttaalliittyy,,  11999911,,  TTaabbllee  88--88..  
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KK..  NNaattiioonnaall  MMoonneettiizzeedd  BBeenneeffiittss  

  
TThhee  vvaalluuaattiioonn  ppeerr  oozzoonnee--rreellaatteedd  mmoorrttaalliittyy  iinncciiddeenntt  wwaass  aapppplliieedd  ttoo  ccaallccuullaattee  mmoonneettiizzeedd  bbeenneeffiittss  ooff  aavvooiiddeedd  
mmoorrttaalliittyy..    TThhee  rraannggee  ooff  bbeenneeffiittss  iiss  ffrroomm  $$00  bbiilllliioonn  ttoo  $$11..9966  bbiilllliioonn,,  aass  sshhoowwnn  iinn  FFiigguurree  22--2244..    TThhee  ggrraapphh  
aallssoo  sshhoowwss  EEPPAA’’ss  mmoorrttaalliittyy  bbeenneeffiittss  eessttiimmaattee  ooff  $$22..33  bbiilllliioonn..  TThhee  rreessuullttiinngg  bbeenneeffiittss  ffoorr  eeaacchh  ooff  tthhee  2277  
sscceennaarriiooss  iiss  sshhoowwnn  iinn  FFiigguurree  22--2255..    TThhiiss  aannaallyyssiiss  hhaass  uusseedd  tthhee  vvaalluuee  ooff  $$22  mmiilllliioonn  ppeerr  ddeeaatthh  aavvooiiddeedd,,  
wwhhiicchh,,  aass  ddiissccuusssseedd  aabboovvee,,  iiss  lleessss  tthhaann  hhaallff  ooff  EEPPAA’’ss  eessttiimmaattee..    SSiinnccee  tthhee  eessttiimmaatteess  ffoorr  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  
ddeeaatthhss  rraannggee  ffrroomm  00  ttoo  ttwwiiccee  EEPPAA’’ss  eessttiimmaattee  ooff  447700  ddeeaatthhss,,  aallll  ooff  tthhee  2277  sscceennaarriiooss  ffaallll  bbeellooww  EEPPAA’’ss  
eessttiimmaattee  ooff  $$22..33  bbiilllliioonn..    TThhee  ffiigguurree  sshhoowwss  tthhaatt  1100  sscceennaarriiooss  iinnvvoollvvee  nnoo  ddeeaatthhss  aanndd  nnoo  mmoorrttaalliittyy  bbeenneeffiittss..    
FFiifftteeeenn  mmoorree  sscceennaarriiooss  ffaallll  bbeellooww  $$11  bbiilllliioonn,,  ffoorr  aa  ttoottaall  ooff  2255  ooff  tthhee  2277..    
  
EEiigghhtteeeenn  ooff  tthhee  2277  sscceennaarriiooss  hhaavvee  lleessss  tthhaann  110000  ppeerrcceenntt  aattttrriibbuuttiioonn  ooff  mmoorrttaalliittyy  eeffffeeccttss  ttoo  oozzoonnee..    AAss  
mmeennttiioonneedd  pprreevviioouussllyy,,  EEPPAA’’ss  ccoonnsseerrvvaattiivvee  aassssuummppttiioonn  iiss  tthhaatt  aallll  ooff  tthhee  rriisskk  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  tthhee  uunnddeerrllyyiinngg  
eeppiiddeemmiioollooggiiccaall  ssttuuddiieess  iiss  iinn  ffaacctt  aattttrriibbuuttaabbllee  ttoo  oozzoonnee  ((ii..ee..,,  nnoo  hhiiddddeenn  ccoonnffoouunnddeerrss))..    FFiigguurree  22--2266  aanndd  22--
2277  sshhooww  aavvooiiddeedd  iinncciiddeennccee  aanndd  bbeenneeffiittss,,  rreessppeeccttiivveellyy,,  ffoorr  oonnllyy  tthhee  sscceennaarriiooss  iinn  wwhhiicchh  110000  ppeerrcceenntt  
aattttrriibbuuttiioonn  iiss  mmaaddee..    CClleeaarrllyy,,  EEPPAA’’ss  eessttiimmaatteess  ssttiillll  rreemmaaiinn  aatt  tthhee  hhiigghh  eenndd  oorr  oouuttssiiddee  ooff  tthhee  rraannggee  ooff  
sscceennaarriiooss..  
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Figure 2-24.  Comparison of EPA Ozone Mortality Benefits
Point Estimate to DFI's Range of Ozone Mortality Benefits
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Figure 2-25. National Monetized Mortality Benefits for Full Attainment
of Proposed Ozone Standard
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Figure 2-26. National Incidence of Avoided Mortality for Full Attainment
of Proposed Ozone Standard, Full Attribution of Mortality to Ozone
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Figure 2-27. National Monetized Mortality Benefits Due to Full Attainment of
Proposed Ozone Standard, Full Attribution of Mortality to Ozone

  
  
SSoommee  mmaayy  cchhoooossee  nnoott  ttoo  aacccceepptt  tthhee  lliiffee--yyeeaarr  vvaalluuaattiioonn  mmeetthhooddoollooggyy  wwhhiicchh  lleeaaddss  ttoo  tthhee  $$22  mmiilllliioonn  ppeerr  
““ssttaattiissttiiccaall  lliiffee..””    FFiigguurree  22--2288  iilllluussttrraatteess  tthhee  rraannggee  ooff  mmoorrttaalliittyy  bbeenneeffiittss  uussiinngg  tthhee  EEPPAA’’ss  vvaalluuee  ooff  lliiffee  (($$44..88  
mmiilllliioonn  ppeerr  ““ssttaattiissttiiccaall  lliiffee””))..    IInn  tthhiiss  ccaassee,,  tthhee  rraannggee  iiss  wwiiddeenneedd,,  aanndd  33  sscceennaarriiooss  pprroodduuccee  bbeenneeffiittss  aabboovvee  
EEPPAA’’ss  eessttiimmaattee..    TThheessee  aarree  tthhee  sscceennaarriiooss  wwiitthh  hhiigghh  rreellaattiivvee  rriisskk,,  llooww  tthhrreesshhoolldd,,  aanndd  hhiigghh  aattttrriibbuuttiioonn  ooff  
mmoorrttaalliittyy  ttoo  oozzoonnee..    HHoowweevveerr,,  mmoosstt  ooff  tthhee  sscceennaarriiooss  aarree  ssttiillll  bbeellooww  EEPPAA’’ss  eessttiimmaattee..112255    TTwweennttyy--oonnee  
sscceennaarriiooss  aarree  bbeellooww  $$11..55  bbiilllliioonn..  
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Figure 2-28.  National Monetized Mortality Benefits for Full Attainment
of Proposed Ozone Standard, using EPA Valuation of Life

  
  

                                                                                                                      
112255  IItt  iiss  iimmppoorrttaanntt  ttoo  nnoottee  tthhaatt  tthhiiss  aannaallyyssiiss  iiss  nnoott  aassssiiggnniinngg  aannyy  pprroobbaabbiilliittiieess  ttoo  vvaarriioouuss  sscceennaarriiooss,,  nnoorr  iiddeennttiiffyyiinngg  

aa  ““mmoosstt  lliikkeellyy””  sscceennaarriioo..    AAllll  sscceennaarriiooss  aarree  ccoonnssiiddeerreedd  ppllaauussiibbllee  aanndd  rreeaalliissttiicc..  
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LL..  AAddddiittiioonnaall  SSeennssiittiivviittyy  AAnnaallyyssiiss::  EEffffeeccttss  ooff  BBaacckkggrroouunndd  OOzzoonnee  LLeevveell  
  
AAlltthhoouugghh  nnoott  ccoonnssiiddeerreedd  aass  aa  pprriimmaarryy  uunncceerrttaaiinnttyy  iinn  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  tthhee  2277  sscceennaarriiooss,,  tthhee  eeffffeecctt  ooff  
bbaacckkggrroouunndd  oozzoonnee  lleevveell  ccoouulldd  aaffffeecctt  tthhee  iinncciiddeennccee  rreessuullttss..    TThhee  EEPPAA’’ss  SSttaaffff  PPaappeerr  ssttaatteess,,  ““iitt  iiss  rreeaassoonnaabbllee  
ttoo  eessttiimmaattee  tthhaatt  tthhee  eeiigghhtt--hhoouurr  ddaaiillyy  mmaaxxiimmuumm  OO33  [[ccoonncceennttrraattiioonn]]  dduurriinngg  tthhee  ssuummmmeerr  iiss  iinn  tthhee  rraannggee  ooff  
00..0033  ttoo  00..0055  ppppmm..””112266    BBaasseedd  oonn  tthhiiss  iinnffoorrmmaattiioonn,,  DDFFII  uusseedd  tthhee  mmiiddddllee  ooff  tthhiiss  rraannggee,,  00..0044  ppppmm  ((4400  ppppbb))  
ffoorr  iittss  aannaallyyssiiss..    TThhee  EEPPAA  aallssoo  uusseedd  00..0044  ppppmm  iinn  iittss  aannaallyyssiiss..    IInn  tthhee  ccaallccuullaattiioonn  ooff  rroollllbbaacckk,,  nnoo  rroollllbbaacckk  
wwaass  nneecceessssaarryy  iiff  tthhee  oozzoonnee  ccoonncceennttrraattiioonn  wwaass  aallrreeaaddyy  bbeellooww  bbaacckkggrroouunndd..    IIff  tthhee  oozzoonnee  ccoonncceennttrraattiioonn  wwaass  
aabboovvee  bbaacckkggrroouunndd,,  rroollllbbaacckk  iiss  ccaallccuullaatteedd  aass  aa  ppeerrcceennttaaggee  ooff  tthhee  ddiiffffeerreennccee  bbeettwweeeenn  tthhee  ccuurrrreenntt  lleevveell  aanndd  
bbaacckkggrroouunndd,,  mmuullttiipplliieedd  bbyy  tthhee  ccoonncceennttrraattiioonn..112277  
  
UUssee  ooff  ddiiffffeerreenntt  bbaacckkggrroouunndd  lleevveellss  cchhaannggeess  tthhee  bbeenneeffiittss  bbyy  aapppprrooxxiimmaatteellyy  2255  ppeerrcceenntt..    FFiigguurree  22--2299  
iilllluussttrraatteess  tthhee  ddiiffffeerreennccee  bbeettwweeeenn  uussiinngg  3300  ppppbb,,  4400  ppppbb,,  aanndd  5500  ppppbb..    ((TThheessee  vvaalluueess  aarree  tthhee  llooww,,  mmiiddddllee,,  
aanndd  hhiigghh  eenndd  ooff  tthhee  rraannggee  cciitteedd  iinn  tthhee  SSttaaffff  PPaappeerr..))      
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Figure 2-29.  Sensitivity of Range of Mortality Benefits to 
Background Ozone Level

  

  

MM..  OOtthheerr  EEppiiddeemmiioollooggiiccaall  MMoorrttaalliittyy  SSttuuddiieess  
  
TThhiiss  aannaallyyssiiss  hhaass  bbeeeenn  bbaasseedd  uuppoonn  tthhee  11999966  MMeexxiiccoo  CCiittyy  ssttuuddyy  bbyy  LLoooommiiss  eett  aall..  TThhee  rreellaattiivvee  rriisskk  ffoorr  
oozzoonnee  aalloonnee  ffrroomm  tthhiiss  MMeexxiiccoo  CCiittyy  ssttuuddyy,,  uussiinngg  aa  2244--hhoouurr  ddaaiillyy  aavveerraaggee  mmeeaassuurree  ooff  oozzoonnee,,  cclloosseellyy  
mmaattcchheess  tthhee  rreellaattiivvee  rriisskk  ffrroomm  tthhee  11999955  MMoooollggaavvkkaarr  eett  aall..  ssttuuddyy  ooff  PPhhiillaaddeellpphhiiaa  uusseedd  ffoorr  tthhee  RRIIAA  hhiigghh  
                                                                                                                      

112266    OOAAQQPPSS  SSttaaffff  PPaappeerr,,  JJuunnee,,  11999966,,  pp..  2211..  
112277  EEPPAA’’ss  rroollllbbaacckk  eevviiddeennttllyy  iiss  rreellaattiivvee  ttoo  zzeerroo,,  nnoott  bbaacckkggrroouunndd..    MMiicchheellllee  MMccKKeeeevveerr,,  EEPPAA,,  PPeerrssoonnaall  

ccoommmmuunniiccaattiioonn,,  MMaayy  1122,,  11999977..  
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eessttiimmaattee  ooff  mmoorrttaalliittyy..    TThhee  rreellaattiivvee  rriisskk  ffoorr  oozzoonnee  aalloonnee,,  uussiinngg  aa  oonnee--hhoouurr  mmaaxxiimmuumm  mmeeaassuurree,,  cclloosseellyy  
mmaattcchheess  tthhee  rreellaattiivvee  rriisskk  ffoorr  oozzoonnee  aalloonnee  iinn  tthhee  11999955  KKiinnnneeyy  eett  aall..  ssttuuddyy  ooff  LLooss  AAnnggeelleess..    WWhheenn  
ppaarrttiiccuullaattee  mmaatttteerr  wwaass  iinncclluuddeedd  iinn  aaddddiittiioonn  ttoo  oozzoonnee,,  tthhee  ssiiggnniiffiiccaannccee  ooff  tthhee  aassssoocciiaattiioonn  bbeettwweeeenn  mmoorrttaalliittyy  
aanndd  oozzoonnee  ddiissaappppeeaarreedd  iinn  bbootthh  tthhee  MMeexxiiccoo  CCiittyy  aanndd  iinn  tthhee  11999955  KKiinnnneeyy  eett  aall..  LLooss  AAnnggeelleess  ssttuuddyy..    TThhiiss  
rreessuulltt  ffrroomm  tthhee  KKiinnnneeyy  ssttuuddyy  iiss  tthhee  bbaassiiss  ooff  tthhee  RRIIAA  llooww  eessttiimmaattee  ooff  zzeerroo  mmoorrttaalliittyy  ffrroomm  oozzoonnee  eexxppoossuurree..    
  
TThhiiss  sseeccttiioonn  bbrriieeffllyy  rreevviieewwss  ootthheerr  eeppiiddeemmiioollooggiiccaall  ssttuuddiieess  tthhaatt  hhaavvee  eexxpplloorreedd  tthhee  aassssoocciiaattiioonn  bbeettwweeeenn  
oozzoonnee  aanndd  mmoorrttaalliittyy  ((sseeee  TTaabbllee  22--88  bbeellooww))..    TThhee  RRIIAA  rreeffeerreenncceess  ttwwoo  ssttuuddiieess  bbyy  DDoocckkeerryy  eett  aall..  ((11999922))..    
DDoocckkeerryy,,  SScchhwwaarrttzz,,  aanndd  SSppeenngglleerr112288  iinnvveessttiiggaatteedd  tthhee  aassssoocciiaattiioonn  ooff  mmoorrttaalliittyy  wwiitthh  oozzoonnee  aanndd  ootthheerr  
iinnddiicceess  ooff  aaiirr  ppoolllluuttiioonn  iinn  SStt..  LLoouuiiss  aanndd  eeaasstteerrnn  TTeennnneesssseeee  iinn  aa  oonnee--yyeeaarr  ppeerriioodd  ooff  11998855––11998866..    TThheeyy  
ffoouunndd  aann  aassssoocciiaattiioonn  bbeettwweeeenn  sseevveerraall  mmeeaassuurreess  ooff  ppaarrttiiccuullaattee  mmaatttteerr  aanndd  mmoorrttaalliittyy,,  bbuutt  tthhee  aassssoocciiaattiioonn  ffoorr  
oozzoonnee  aanndd  ffoorr  ootthheerr  ggaasseeoouuss  ppoolllluuttaannttss  ((ssuullffuurr  ddiiooxxiiddee,,  nniittrrooggeenn  ddiiooxxiiddee))  wwaass  ffaarr  ffrroomm  ssttaattiissttiiccaall  
ssiiggnniiffiiccaannccee..    SStt..  LLoouuiiss  hhaadd  ffiivvee  vviioollaattiioonnss  ooff  tthhee  ccuurrrreenntt  oozzoonnee  ssttaannddaarrdd  dduurriinngg  tthhee  oonnee--yyeeaarr  iinnvveessttiiggaattiioonn  
ppeerriioodd,,  wwhhiillee  eeaasstteerrnn  TTeennnneesssseeee  hhaadd  nnoonnee..  TThheerree  aarree  sseevveerraall  ootthheerr  ssttuuddiieess  ooff  ootthheerr  aarreeaass  ((DDeettrrooiitt,,112299  
SStteeuubbeennvviillllee,,  OOhhiioo113300,,  PPhhiillaaddeellpphhiiaa113311))  ppuubblliisshheedd  bbyy  SScchhwwaarrttzz  aanndd  DDoocckkeerryy,,  iinn  wwhhiicchh  aassssoocciiaattiioonnss  
bbeettwweeeenn  mmoorrttaalliittyy  aanndd  ppaarrttiiccuullaattee  mmaatttteerr  wweerree  ffoouunndd,,  bbuutt  nnoott  aassssoocciiaattiioonnss  wwiitthh  oozzoonnee..    TThhee  rreeffeerreennccee  ttoo  
tthhee  sseeccoonndd  DDoocckkeerryy  eett  aall..  ((11999955))  ssttuuddyy  iinn  tthhee  RRIIAA  iiss  nnoott  cclleeaarr..  
  
SSaammeett  eett  aall..  ((11999977))  hhaavvee  ccaarrrriieedd  oouutt  ffuurrtthheerr  iinnvveessttiiggaattiioonn  ooff  tthhee  PPhhiillaaddeellpphhiiaa  ddaattaa  ffoorr  11997744--11998888  iinn  tthheeiirr  
PPhhaassee  II--BB  rreeppoorrtt  ttoo  tthhee  HHeeaalltthh  EEffffeeccttss  IInnssttiittuuttee..113322    TThhiiss  ssttuuddyy  uusseedd  aa  2244--hhoouurr  aavveerraaggee  aass  tthhee  iinnddeexx  ffoorr  
oozzoonnee  eexxppoossuurree,,  aanndd  tthhee  ffiinnddiinnggss  aarree  ssiimmiillaarr  ttoo  tthhoossee  ooff  MMoooollggaavvkkaarr  eett  aall..  ((11999955))  wwiitthh  aa  llaarrggeerr  rreellaattiivvee  
rriisskk::  11..111188  ffoorr  oozzoonnee  aalloonnee  aanndd  11..009999  wwiitthh  ootthheerr  ppoolllluuttaannttss  iinncclluuddeedd..    WWiitthh  ootthheerr  ppoolllluuttaannttss  iinncclluuddeedd  iinn  
tthhee  mmooddeell,,  tthhee  rreellaattiivvee  rriisskk  ttrraannssllaatteess  ttoo  aapppprrooxxiimmaatteellyy  11..007722  ffoorr  88--hhoouurr  mmaaxxiimmuumm  oozzoonnee  
ccoonncceennttrraattiioonnss..113333    TThhiiss  rreellaattiivvee  rriisskk  wwoouulldd  iimmppllyy  aann  iinnccrreeaassee  iinn  aavvooiiddeedd  mmoorrttaalliittyy  ooff  1122  ppeerrcceenntt  ttoo  2200  
ppeerrcceenntt  ccoommppaarreedd  ttoo  tthhee  hhiigghh  rreellaattiivvee  rriisskk  vvaalluuee  ooff  11..006633  uusseedd  iinn  tthhiiss  aannaallyyssiiss..      
  
TThhuurrssttoonn  rreecceennttllyy  ssuubbmmiitttteedd  ccoommmmeennttss  ttoo  EEPPAA  iinn  wwhhiicchh  hhee  ccllaaiimmss  tthhaatt  rreesseeaarrcchh  hhee  aanndd  ccoolllleeaagguueess  aatt  NNeeww  
YYoorrkk  UUnniivveerrssiittyy  aarree  ccoonndduuccttiinngg  sshhoowwss  aa  ssiiggnniiffiiccaanntt  aassssoocciiaattiioonn  ooff  mmoorrttaalliittyy  wwiitthh  oozzoonnee  ffoorr  nniinnee  UU..SS..  
cciittiieess..113344    ((NNeeiitthheerr  aa  ppuubblliisshheedd  vveerrssiioonn  nnoorr  aann  uunnppuubblliisshheedd  vveerrssiioonn  wwiitthh  ddeettaaiillss  ooff  tthhee  pprroocceedduurreess  uusseedd  wwaass  
aavvaaiillaabbllee  ffoorr  tthhiiss  aannaallyyssiiss..))    TThhuurrssttoonn’’ss  rreessuullttss  sshhooww  mmuucchh  lloowweerr  rreellaattiivvee  rriisskk  ffoorr  cciittiieess  wwiitthh  hhiigghh  oozzoonnee  
lleevveellss  ((LLooss  AAnnggeelleess,,  11..0033;;  HHoouussttoonn  11..0022)),,  ccoommppaarreedd  ttoo  cciittiieess  wwiitthh  mmooddeerraattee  oozzoonnee  lleevveellss  ((AAttllaannttaa,,  11..0088;;  
CChhiiccaaggoo,,  11..0077;;  DDeettrrooiitt,,  11..1100;;  NNeeww  YYoorrkk,,  11..0088;;  SStt..  LLoouuiiss,,  11..0055)),,  oorr  llooww  oozzoonnee  lleevveellss  iinn  ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  
tthhee  ccuurrrreenntt  ssttaannddaarrdd  ((MMiinnnneeaappoolliiss,,  11..0077;;  SSaann  FFrraanncciissccoo,,  11..0099))..    ((AAllll  rreellaattiivvee  rriisskkss  aarree  ppeerr  110000  ppppbb  

                                                                                                                      
112288    DD..WW..  DDoocckkeerryy,,  JJ..  SScchhwwaarrttzz,,  aanndd  JJ..DD..  SSppeenngglleerr,,  ““AAiirr  PPoolllluuttiioonn  aanndd  DDaaiillyy  MMoorrttaalliittyy::  AAssssoocciiaattiioonnss  wwiitthh  

PPaarrttiiccuullaatteess  aanndd  AAcciidd  AAeerroossoollss,,””    EEnnvviirroonnmmeennttaall  RReesseeaarrcchh,,  vvooll..    5599,,  ((11999922)),,  pppp..  336622––337733..  
112299    JJ..  SScchhwwaarrttzz,,  ““PPaarrttiiccuullaattee  AAiirr  PPoolllluuttiioonn  aanndd  DDaaiillyy  MMoorrttaalliittyy  iinn  DDeettrrooiitt,,””    EEnnvviirroonnmmeennttaall  RReesseeaarrcchh,,  vvooll..  5566,,  

((11999911)),,  pppp..  220044––221133..  
113300    JJ..  SScchhwwaarrttzz,,  aanndd  DD..WW..  DDoocckkeerryy,,  ““PPaarrttiiccuullaattee  AAiirr  PPoolllluuttiioonn  aanndd  DDaaiillyy  MMoorrttaalliittyy  iinn  SStteeuubbeennvviillllee,,  OOhhiioo,,””    

AAmmeerriiccaann  JJoouurrnnaall  ooff  EEppiiddeemmiioollooggyy,,  vvooll..  113355,,  ((11999922)),,  pppp..  1122––1199..  
113311    JJ..  SScchhwwaarrttzz,,  aanndd  DD..WW..  DDoocckkeerryy,,  ““IInnccrreeaasseedd  MMoorrttaalliittyy  iinn  PPhhiillaaddeellpphhiiaa  AAssssoocciiaatteedd  wwiitthh  DDaaiillyy  AAiirr  PPoolllluuttiioonn  

CCoonncceennttrraattiioonnss,,””    AAmm..  RReevv..  RReessppiirr..  DDiiss..,,  vvooll..  114455,,  ((11999922)),,  pppp..  660000––660044..  
113322    SSaammeett,,  JJ..;;  ZZeeggeerr,,  SS..;;  KKeellssaallll,,  JJ..;;  XXuu,,  JJ..;;  KKaallkksstteeiinn,,  LL..  PPaarrttiiccuullaattee  AAiirr  PPoolllluuttiioonn  aanndd  DDaaiillyy  MMoorrttaalliittyy  

((CCaammbbrriiddggee,,  MMaassss..::  HHeeaalltthh  EEffffeeccttss  IInnssttiittuuttee,,    MMaarrcchh,,  11999977))..  
113333    TThhee  HHEEII  MMeexxiiccoo  CCiittyy  ssttuuddyy  sshhoowwss  tthhee  rreellaattiioonnsshhiipp  bbeettwweeeenn  rreellaattiivvee  rriisskkss  ffoorr  2244--hhoouurr  oozzoonnee  mmeeaassuurreemmeennttss  

aanndd  88--hhoouurr  oozzoonnee  mmeeaassuurreemmeennttss..    TThhiiss  rreellaattiioonnsshhiipp  wwaass  uusseedd  ttoo  ttrraannssllaattee  tthhee  HHEEII  PPhhiillaaddeellpphhiiaa  ssttuuddyy’’ss  
rreellaattiivvee  rriisskk..  

113344    GG..  TThhuurrssttoonn,,  PPrreesseennttaattiioonn  ttoo  tthhee  AAiirr  &&  WWaassttee  MMaannaaggeemmeenntt  AAssssoocciiaattiioonn’’ss  9900tthh  AAnnnnuuaall  MMeeeettiinngg  aanndd  
EExxhhiibbiittiioonn,,  ((aavvaaiillaabbllee  iinn  tthhee  OOzzoonnee  DDoocckkeett)),,  pp..  1111..  
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iinnccrreeaassee,,  uussiinngg  aa  11--hhoouurr  ddaaiillyy  mmaaxxiimmuumm  mmeeaassuurree  ooff  oozzoonnee))..    TThhiiss  ppaatttteerrnn  ooff  rreessuullttss  ooff  hhiigghheerr  aassssoocciiaattiioonnss  
iinn  tthhee  cciittiieess  wwiitthh  lloowweerr  oozzoonnee  lleevveellss  iiss  ccoouunntteerr--iinnttuuiittiivvee..    OOnnee  wwoouulldd  eexxppeecctt  aa  ssttrroonnggeerr  aassssoocciiaattiioonn  iinn  
llooccaattiioonnss  wwhheerree  tthhee  ppoolllluuttaanntt  ccoonncceennttrraattiioonnss  aarree  hhiigghheerr..    TThhee  ffaacctt  tthhaatt  TThhuurrssttoonn  ffiinnddss  aallmmoosstt  eexxaaccttllyy  tthhee  
ooppppoossiittee  ppaatttteerrnn  iiss  hhiigghhllyy  ssuuggggeessttiivvee  ooff  oonnee  oorr  mmoorree  ccoonnffoouunnddiinngg  ffaaccttoorrss  ccoorrrreellaatteedd  ttoo  vvaarriiaattiioonnss  iinn  oozzoonnee  
lleevveell  wwiitthhiinn  eeaacchh  cciittyy..    TThheessee  ffaaccttoorrss  ccoouulldd  iinnvvoollvvee  wweeaatthheerr,,  tthhee  qquuaalliittyy  ooff  iinnddoooorr  aaiirr,,113355  oorr  ootthheerr  aaiirr  
ppoolllluuttaannttss..    
  
SSeevveerraall  rreecceenntt  ssttuuddiieess  oouuttssiiddee  tthhee  UUnniitteedd  SSttaatteess  cciitteedd  bbyy  TThhuurrssttoonn  sshhooww  tthhee  ssaammee  ppaatttteerrnn::  tthhaatt  hhiigghheerr  
rreellaattiivvee  rriisskkss  ooccccuurr  iinn  cciittiieess  wwiitthh  lloowweerr  oozzoonnee  lleevveellss..    TThhee  AAnnddeerrssoonn  eett  aall..  ssttuuddyy  ooff  LLoonnddoonn,,113366  aa  cciittyy  
wwhhoossee  mmaaxxiimmuumm  88--hhoouurr  oozzoonnee  lleevveell  ooff  7744  ppppbb  aanndd  mmaaxxiimmuumm  oonnee--hhoouurr  lleevveell  mmeeeett  bbootthh  tthhee  ccuurrrreenntt  aanndd  
pprrooppoosseedd  UU..SS..  ssttaannddaarrddss,,  ccaallccuullaatteedd  aa  rreellaattiivvee  rriisskk  ooff  11..1111  ffoorr  110000  ppppbb,,  11--hhoouurr  ddaaiillyy  mmaaxx..    TThhee  VVeerrhhooeeffff  
eett  aall..  ssttuuddyy  ooff  AAmmsstteerrddaamm,,113377  aa  cciittyy  wwhhoossee  mmaaxxiimmuumm  11--hhoouurr  lleevveell  ooff  oozzoonnee  aatt  115533  ppppbb  iinnddiiccaatteess  
nnoonnaattttaaiinnmmeenntt  ooff  tthhee  ccuurrrreenntt  UU..SS..  ssttaannddaarrdd  ssiimmiillaarr  ttoo  tthhee  mmooddeerraattee  UU..SS..  cciittiieess  aabboovvee,,  hhaadd  aa  rreellaattiivvee  rriisskk  
ffoorr  ccuurrrreenntt  ddaayy  oozzoonnee  ((11--hhoouurr  mmaaxxiimmuumm))  ooff  11..0044,,  aanndd  ffoorr  oozzoonnee  wwiitthh  aa  ttwwoo--ddaayy  llaagg,,  11..1100..    AA  ssttuuddyy  ooff  
BBeellggiiuumm  bbyy  SSaarrttoorr  eett  aall..113388  dduurriinngg  tthhee  11999944  ssuummmmeerr  hheeaatt  wwaavvee,,  wwiitthh  2244--hhoouurr  aavveerraaggee  ccoonncceennttrraattiioonnss  ooff  
oozzoonnee  rreeaacchhiinngg  5533  ppppbb,,  vveerryy  llooww  iinn  ccoommppaarriissoonn  wwiitthh  UU..SS..  cciittiieess,,  ffoouunndd  aa  1166  ppeerrcceenntt  iinnccrreeaassee  iinn  ddaaiillyy  
mmoorrttaalliittyy,,  eeqquuiivvaalleenntt  ttoo  aa  11..3377  rreellaattiivvee  rriisskk..  TThhiiss  sseeaassoonnaall  rreellaattiivvee  rriisskk  nnuummbbeerr  ffoorr  aa  110000  ppppbb  iinnccrreeaassee  iinn  
tthhee  2244--hhoouurr  aavveerraaggee  oozzoonnee  lleevveell  ccaannnnoott  bbee  ccoommppaarreedd  ddiirreeccttllyy  wwiitthh  tthhee  ootthheerr  rreellaattiivvee  rriisskk  nnuummbbeerrss  ffoorr  
oonnee--hhoouurr  mmaaxxiimmuumm  oozzoonnee  iinnccrreeaasseess  ooff  110000  ppppbb,,  bbuutt  iitt  iiss  cclleeaarrllyy  vveerryy  hhiigghh..    IInn  tthhee  MMeexxiiccoo  CCiittyy  ssttuuddyy,,  tthhee  
rreellaattiivvee  rriisskk  wwaass  11..005588  ffoorr  aa  110000  ppppbb  iinnccrreeaassee  iinn  2244--hhoouurr  aavveerraaggeedd  oozzoonnee..  
  
TThhee  ddiissttiinngguuiisshheedd  sscciieennttiissttss  oonn  tthhee  rreevviieeww  ppaanneell  ffoorr  tthhee  HHeeaalltthh  EEffffeeccttss  IInnssttiittuuttee  ccoommmmeenntt  aass  ffoolllloowwss  iinn  
tthheeiirr  rreevviieeww  ooff  tthhee  SSaammeett  eett  aall..  ((11999977))  PPhhaassee  II--BB  rree--eevvaalluuaattiioonn  ooff  tthhee  PPhhiillaaddeellpphhiiaa  ddaattaa  sseett::    
  

NNoo  ssiinnggllee  ppoolllluuttaanntt  bbyy  iittsseellff  aaccccoouunnttss  ffoorr  tthhee  iinnccrreeaassee  iinn  ddaaiillyy  mmoorrttaalliittyy........  IInn  rreeaalliittyy,,  wwee  ddoo  nnoott  
kknnooww  wwhhiicchh  vvaarriiaabblleess  hhaavvee  aa  ccaauussaall  ffuunnccttiioonn;;  iinnddeeeedd,,  oonnee  ooff  tthhee  ppuurrppoosseess  ooff  tthhee  aannaallyyssiiss  iiss  ttoo  
eexxpplloorree  ccoommppeettiinngg  hhyyppootthheesseess  iinn  aann  aatttteemmpptt  ttoo  iinnffeerr  wwhhiicchh  ccoommbbiinnaattiioonn  ooff  vvaarriiaabblleess  iiss  mmoorree  
lliikkeellyy  ttoo  ccaauussee  hheeaalltthh  eeffffeeccttss........  UUllttiimmaatteellyy,,  iitt  wwiillll  rreeqquuiirree  jjooiinntt  aannaallyyssiiss  ooff  ddaattaa  sseettss  ffrroomm  mmuullttiippllee  
cciittiieess  wwiitthh  ddiiffffeerreenntt  ccooppoolllluuttaanntt  ccoorrrreellaattiioonnss  ((ssuucchh  aass  ppllaannnneedd  ffoorr  PPhhaassee  IIII))  ttoo  aaddddrreessss  ffuurrtthheerr  tthhee  
rroollee  ooff  mmuullttiippllee  ppoolllluuttaannttss........  SSttaattiissttiiccaall  aannaallyysseess  ooff  tthheessee  ccoommpplleexx,,  mmuullttiivvaarriiaabbllee  ddaattaa  ccaannnnoott  bbee  
eexxppeecctteedd  ttoo  pprroovviiddee  cceerrttaaiinnttyy  ccoonncceerrnniinngg  tthhee  ccaauussaall  rroollee  ooff  ppaarrttiiccuullaattee  aaiirr  ppoolllluuttiioonn  iinn  ddaaiillyy  
mmoorrttaalliittyy..113399      

  
TThhiiss  ccoonncclluussiioonn  sseeeemmss  aapppprroopprriiaattee  ffoorr  oozzoonnee  aass  wweellll  aass  ffoorr  ppaarrttiiccuullaattee  mmaatttteerr..    TThheerree  iiss  mmuucchh  lleessss  
eevviiddeennccee  aaccccuummuullaatteedd  ffrroomm  eeppiiddeemmiioollooggiiccaall  ssttuuddiieess  aassssoocciiaattiinngg  oozzoonnee  wwiitthh  mmoorrttaalliittyy  tthhaann  tthheerree  iiss    
eevviiddeennccee  iimmpplliiccaattiinngg  ppaarrttiiccuullaattee  mmaatttteerr..  FFuurrtthheerr,,  tthhee  rreecceenntt  eeppiiddeemmiioollooggiiccaall  ssttuuddiieess  hhaavvee  nnoott  uunnddeerrggoonnee  
ppeeeerr  rreevviieeww  wwiitthhiinn  EEPPAA’’ss  CCrriitteerriiaa  DDooccuummeenntt  aanndd  SSttaaffff  PPaappeerr  pprroocceessss..    

  

                                                                                                                      
113355  DD..  BByyrrdd,,  RRiisskk  PPoolliiccyy  RReeppoorrtt,,  AApprriill  1188,,  11999977,,  pppp..  4422––4433..  
113366    HH..RR..  AAnnddeerrssoonn,,  AA..  PPoonnccee  ddee  LLeeoonn,,  JJ..MM..  BBllaanndd,,  JJ..SS..  BBoowweerr,,  aanndd  DD..PP..    SSttrraacchhaann,,  ““AAiirr  PPoolllluuttiioonn  aanndd  DDaaiillyy  

MMoorrttaalliittyy  iinn  LLoonnddoonn::  11998877––9922,,””  BBrriittiisshh  MMeeddiiccaall  JJoouurrnnaall,,  vvooll..  331122  ((11999966)),,  pppp..  666655––666699..  
113377    AA..PP..  VVeerrhhooeeffff,,  GG..  HHooeekk,,  JJ..  SScchhwwaarrttzz,,  JJ..HH..  VVaann  WWiijjnneenn,,  ““AAiirr  PPoolllluuttiioonn  aanndd  DDaaiillyy  MMoorrttaalliittyy  iinn  AAmmsstteerrddaamm,,””    

EEppiiddeemmiioollooggyy,,  vvooll..  77  ((11999955)),,  pppp..  222255––223300..  
113388    FF..  SSaarrttoorr,,  RR..  SSnnaacckkeenn,,  CC..  DDeemmuutthh,,  DD..  WWaallcckkiieerrss,,  ““TTeemmppeerraattuurree,,  AAmmbbiieenntt  OOzzoonnee  LLeevveellss,,  aanndd  MMoorrttaalliittyy  

DDuurriinngg  SSuummmmeerr  11999944  iinn  BBeellggiiuumm,,””    EEnnvviirroonnmmeennttaall  RReesseeaarrcchh,,  vvooll..  7700,,  ((11999944)),,  pppp..  110055––111133..  
113399    HHEEII  ((SSaammeett)),,  11999977,,  pppp..  3366––3388..  
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TTaabbllee  22--88..    SSuummmmaarryy  ooff  OOtthheerr  SSttuuddiieess  ooff  OOzzoonnee  aanndd  MMoorrttaalliittyy  ((FFuullll  RReeffeerreenncceess  AArree  iinn  AAppppeennddiixx  33))  
SSttuuddyy  YYeeaarrss  ooff  

SSttuuddyy  
RReellaattiivvee  
RRiisskk114400  

9955%%  CCoonnff  IInntteerrvvaall  ffoorr  
RReellaattiivvee  RRiisskk  

TTyyppee  ooff  OO33  CCoonncceennttrraattiioonn  
MMeeaassuurreemmeenntt  

SSttuuddyy  SSiittee  

SScchhwwaarrttzz  ((11999911))  11997733--8822  11..0000  aavvgg  ooff  11--hhrr  mmaaxx  aanndd  2244--hhrr  aavvgg DDeettrrooiitt  

DDoocckkeerryy,,  SScchhwwaarrttzz,,  &&  SSppeenngglleerr  ((11999922))  11998855--8866  11..0000    2244--hhoouurr  aavveerraaggee  MMOO  aanndd  TTNN  

SSaarrttoorr  eett  aall..  ((11999955))  11999944  11..3377114411  2244--hhoouurr  aavveerraaggee  BBeellggiiuumm  

KKiinnnneeyy  &&  OOzzkkaayynnaakk  ((11999911))  11997700--7799  11..0022  11--hhoouurr  mmaaxxiimmuumm  LLooss  AAnnggeelleess  

KKiinnnneeyy,,  IIttoo,,  &&  TThhuurrssttoonn  ((11999955))  11998855--9900  11..0022  ((11..0000,,11..0055))  11--hhoouurr  mmaaxxiimmuumm  LLooss  AAnnggeelleess  

HHEEII  ((11999966))  11999900--9922  11..002244  ((11..001155,,11..004444))  11--hhoouurr  mmaaxxiimmuumm  MMeexxiiccoo  CCiittyy  

OOzzkkaayynnaakk  ((11999955))  11997722--9900  11..0044    TToorroonnttoo  

TThhuurrssttoonn  ((11999977))  11998811--9900  11..0066  ((11..0022,,11..1100))  ((rraannggee,,  nnoott  CCII))  11--hhoouurr  mmaaxxiimmuumm  99  cciittiieess  

MMoooollggaavvkkaarr  eett  aall..  ((11999955))  11997733--8888  11..006633  ((11..001188,,11..110088))  2244--hhoouurr  aavveerraaggee  PPhhiillaaddeellpphhiiaa  

VVeerrhhooeeffff  eett  aall..  ((11999955))  11998866--9922  11..1100  11--hhoouurr  mmaaxxiimmuumm  AAmmsstteerrddaamm  

AAnnddeerrssoonn  eett  aall..  ((11999966))  11998877--9922  11..1100114422  88--hhoouurr  mmaaxxiimmuumm  LLoonnddoonn  

HHEEII  ((11999977))  11997744--8888  11..111188  2244--hhoouurr  aavveerraaggee  PPhhiillaaddeellpphhiiaa  

  

NN..  CCoonncclluussiioonnss  ooff  tthhee  OOzzoonnee  BBeenneeffiitt  AAnnaallyyssiiss  
  
TThhiiss  aannaallyyssiiss  hhaass  pprreesseenntteedd  aa  sseett  ooff  ccaallccuullaattiioonnss  ooff  tthhee  bbeenneeffiittss  ffoorr  EEPPAA’’ss  pprrooppoosseedd  nneeww  oozzoonnee  ssttaannddaarrdd  
ooff  8800  ppppbb  ffoorr  tthhee  tthhrreeee--yyeeaarr  aavveerraaggee  ooff  tthhee  aannnnuuaall  tthhiirrdd--hhiigghheesstt  mmaaxxiimmuumm  eeiigghhtt--hhoouurr  ddaaiillyy  aavveerraaggee..  TThhee  
aannaallyyssiiss  hhaass  ffooccuusseedd  oonnllyy  oonn  mmoorrttaalliittyy,,  ssiinnccee  iiff  mmoorrttaalliittyy  iiss  nnoott  iinncclluuddeedd,,  tthhee  bbeenneeffiittss  ffrroomm  tthhee  pprrooppoosseedd  
nneeww  ssttaannddaarrdd  aarree,,  bbyy  EEPPAA’’ss  ccaallccuullaattiioonnss,,  wweellll  bbeellooww  $$00..0055  bbiilllliioonn  ffoorr  hheeaalltthh  iimmppaaccttss  aavvooiiddeedd  aanndd  uupp  ttoo  
aann  aaddddiittiioonnaall  $$00..55  bbiilllliioonn  ffoorr  wweellffaarree  iimmppaaccttss  aavvooiiddeedd,,  ssuucchh  aass  ddaammaaggee  ttoo  ccrrooppss  aanndd  vveeggeettaattiioonn..      
  
TThhee  mmoorrttaalliittyy  ccaallccuullaattiioonnss  aarree  ccoonnssiisstteenntt  wwiitthh  tthhee  mmeetthhooddss,,  aassssuummppttiioonnss,,  aanndd  ddaattaa  uusseedd  iinn  tthhee  RRIIAA..    TThheessee  
ccaallccuullaattiioonnss  iilllluussttrraattee  tthhaatt  EEPPAA’’ss  ppooiinntt  eessttiimmaattee  ooff  $$22..33  bbiilllliioonn  iinn  bbeenneeffiittss  ccaann  bbee  oobbttaaiinneedd  bbyy  mmaakkiinngg  ttwwoo  
sseettss  ooff  aassssuummppttiioonnss::  ((11))  aa  hhiigghh  vvaalluuee  sshhoouulldd  bbee  aassssiiggnneedd  ppeerr  ““ddeeaatthh  aavvooiiddeedd,,””  aanndd  ((22))  tthhee  iimmppoossiittiioonn  ooff  
aaddddiittiioonnaall  ccoonnttrroollss  ttoo  mmeeeett  tthhee  pprrooppoosseedd  oozzoonnee  ssttaannddaarrdd  wwiillll  aaccttuuaallllyy  rreedduuccee  ddeeaatthhss..      
  
TThhiiss  aannaallyyssiiss  hhaass  uusseedd  aa  lloowweerr  vvaalluuee  ppeerr  ddeeaatthh  aavvooiiddeedd  tthhaann  tthhee  $$44..88  mmiilllliioonn  uusseedd  bbyy  EEPPAA..    TThhee  
oobbsseerrvvaattiioonnss  ffrroomm  eeppiiddeemmiioollooggiiccaall  ssttuuddiieess  ssttrroonnggllyy  ssuuggggeesstt  tthhaatt  ddeeaatthhss  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  hhiigghh  aaiirr  ppoolllluuttiioonn  
aarree  ooccccuurrrriinngg  pprriimmaarriillyy  iinn  eellddeerrllyy  aanndd  ssiicckk  iinnddiivviidduuaallss,,  aanndd  tthhaatt  tthhee  sshhoorrtteenniinngg  ooff  lliiffee  iinnvvoollvveedd  iiss  ffaarr  lleessss  
tthhaann  iinn  ssiittuuaattiioonnss  ssuucchh  aass  hhiigghhwwaayy  ttrraaffffiicc  aacccciiddeennttss,,  wwhheerree  vvaalluueess  ssuucchh  aass  $$44..88  mmiilllliioonn  ppeerr  ddeeaatthh  aavvooiiddeedd  
wwoouulldd  bbee  aapppprroopprriiaattee..    
  
AA  ccaauussaall  rreellaattiioonnsshhiipp  bbeettwweeeenn  oozzoonnee  eexxppoossuurree  aanndd  mmoorrttaalliittyy  iiss  nnoott  eessttaabblliisshheedd  aatt  tthhee  pprreesseenntt  ttiimmee..    
NNeeiitthheerr  EEPPAA’’ss  ccaarreeffuullllyy  ppeeeerr--rreevviieewweedd  CCrriitteerriiaa  DDooccuummeenntt  nnoorr  iittss  SSttaaffff  PPaappeerr  sshhooww  ssiiggnniiffiiccaanntt  sscciieennttiiffiicc  
ssuuppppoorrtt  ffoorr  ssuucchh  aa  ccaauussaall  rreellaattiioonnsshhiipp..    MMuucchh  ooff  tthhee  mmoorree  rreecceenntt  eeppiiddeemmiioollooggiiccaall  rreesseeaarrcchh  hhaass  
iinnvveessttiiggaatteedd  wwhheetthheerr  oozzoonnee  aanndd  ootthheerr  aaiirr  ppoolllluuttaannttss  mmiigghhtt  eexxppllaaiinn  ssoommee  ooff  tthhee  aassssoocciiaattiioonn  tthhaatt  hhaass  bbeeeenn  
oobbsseerrvveedd  bbeettwweeeenn  mmoorrttaalliittyy  aanndd  ppaarrttiiccuullaattee  mmaatttteerr..    TThhee  rreevviieeww  pprreesseenntteedd  aabboovvee  nnootteess  tthhaatt  tthhee  hhiigghheesstt  
pprreeddiiccttiioonnss  ffoorr  aann  aassssoocciiaattiioonn  bbeettwweeeenn  mmoorrttaalliittyy  aanndd  oozzoonnee  hhaavvee  ccoommee  ffrroomm  tthhee  cciittiieess  wwiitthh  tthhee  lloowweesstt  
oozzoonnee  lleevveellss..    IIff  oozzoonnee  iiss  aaccttuuaallllyy  lliinnkkeedd  wwiitthh  pprreemmaattuurree  ddeeaatthhss,,  oonnee  wwoouulldd  eexxppeecctt  tthhaatt  tthhee  ssttrroonnggeesstt  
eevviiddeennccee  wwoouulldd  iinnsstteeaadd  ccoommee  ffrroomm  ssttuuddiieess  ooff  LLooss  AAnnggeelleess  aanndd  MMeexxiiccoo  CCiittyy,,  wwhheerree  oozzoonnee  lleevveellss  rreemmaaiinn  
ffaarr  aabboovvee  ccuurrrreenntt  UU..SS..  ssttaannddaarrddss..      

                                                                                                                      
114400    RReellaattiivvee  rriisskkss  bbeellooww  aarree  wwiitthh  rreessppeecctt  ttoo  aa  110000  ppppbb  cchhaannggee  iinn  oozzoonnee  ccoonncceennttrraattiioonn..  
114411    CCoonnffoouunnddiinngg  wwiitthh  tteemmppeerraattuurree  mmaakkeess  aa  ccoonncclluussiioonn  wwiitthh  rreeggaarrdd  ttoo  oozzoonnee’’ss  rroollee  ddiiffffiiccuulltt..  
114422    RReellaattiivvee  rriisskk  wwaass  aallssoo  ccaallccuullaatteedd  aatt  11..0088  ffoorr  oonnee--hhoouurr  mmaaxxiimmuumm  oozzoonnee..  
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TThhiiss  rreeppoorrtt  hhaass  ccoonnssiiddeerreedd  tthhee  uunncceerrttaaiinnttyy  iinn  oozzoonnee  mmoorrttaalliittyy  bbeenneeffiittss  bbyy  eexxaammiinniinngg  2277  sscceennaarriiooss,,  
rreepprreesseennttiinngg  tthhrreeee  aalltteerrnnaattiivvee  aassssuummppttiioonnss  ffoorr  iimmppoorrttaanntt  uunncceerrttaaiinn  ffaaccttoorrss::  ccaauussaalliittyy  ((tthhee  aattttrriibbuuttiioonn  ooff  
ddeeaatthhss  aavvooiiddeedd  ttoo  rreedduuccttiioonnss  iinn  oozzoonnee  eexxppoossuurree)),,  tthhee  mmaaggnniittuuddee  ooff  tthhee  rreellaattiivvee  rriisskk  rreellaattiioonnsshhiipp,,  aanndd  tthhee  
ppootteennttiiaall  tthhaatt  oozzoonnee  ccaauusseess  mmoorrttaalliittyy  oonnllyy  wwhheenn  aa  tthhrreesshhoolldd  iiss  eexxcceeeeddeedd,,  rraatthheerr  tthhaann  aatt  lleevveellss  ooff  oozzoonnee  
eexxtteennddiinngg  ddoowwnn  ttoo  nnaattuurraall  bbaacckkggrroouunndd..    TThhee  rreessuullttss  sshhooww  tthhaatt  hhiigghh  bbeenneeffiittss  oonnllyy  ooccccuurr  iiff  oozzoonnee  iiss  
rreessppoonnssiibbllee  ffoorr  aa  llaarrggee  ffrraaccttiioonn  ooff  tthhee  ddeeaatthhss  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  aaiirr  ppoolllluuttiioonn,,  aanndd  tthhaatt  tthheessee  ddeeaatthhss  rreellaattee  ttoo  
oozzoonnee  eexxppoossuurree  aatt  llooww  lleevveellss..      
  
TThhee  rraannggee  ooff  bbeenneeffiittss  ccaallccuullaatteedd  iinn  tthhiiss  aannaallyyssiiss  iiss  wwiiddee,,  rraannggiinngg  ffrroomm  nneeaarr  zzeerroo  bbeenneeffiittss  ttoo  ssiiggnniiffiiccaannttllyy  
hhiigghheerr  tthhaann  EEPPAA’’ss  ppooiinntt  eessttiimmaattee..    TThhiiss  rraannggee  sstteemmss  ffrroomm  ssuubbssttaannttiiaall  uunncceerrttaaiinnttiieess  iinn  kkeeyy  ffaaccttoorrss  tthhaatt  
ddrriivvee  tthhee  bbeenneeffiitt  eessttiimmaatteess..    TThhee  aauutthhoorrss  bbeelliieevvee  tthhaatt  eeaacchh  ooff  tthhee  sscceennaarriiooss  ccoonnssiiddeerreedd  iiss  ppllaauussiibbllee,,  aanndd  
tthhaatt  tthhee  rreessuullttiinngg  rraannggee  ooff  nnaattiioonnaall  mmoonneettiizzeedd  bbeenneeffiittss  mmoorree  aaccccuurraatteellyy  rreepprreesseennttss  tthhee  ssttaattee  ooff  kknnoowwlleeddggee  
tthhaann  EEPPAA’’ss  ssiinnggllee  ppooiinntt  eessttiimmaattee..    TThhiiss  rraannggee  ooff  bbeenneeffiittss  pprroovviiddeess  aa  mmoorree  rreeaalliissttiicc  ccoonntteexxtt  wwiitthhiinn  wwhhiicchh  
ttoo  eevvaalluuaattee  tthhee  mmeerriittss  ooff  tthhee  pprrooppoosseedd  ssttaannddaarrdd..  
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AAbboouutt  tthhee  AAuutthhoorrss  

DDrr..  AAnnnnee  EE..  SSmmiitthh,,  aa  VViiccee  PPrreessiiddeenntt  ooff  DDeecciissiioonn  FFooccuuss  IInnccoorrppoorraatteedd,,114433  iiss  aann  eeccoonnoommiisstt  aanndd  rriisskk  aannaallyysstt  
ssppeecciiaalliizziinngg  iinn  tthhee  iinntteeggrraatteedd  aasssseessssmmeenntt  ooff  mmaajjoorr  ppoolliiccyy  iissssuueess..  SShhee  hhaass  bbeeeenn  aannaallyyzziinngg  aanndd  pprroodduucciinngg  
eexxppeerrtt  tteessttiimmoonnyy  oonn  tthhee  bbeenneeffiittss,,  ccoossttss,,  aanndd  eeccoonnoommiicc  iimmppaaccttss  ooff  aammbbiieenntt  ppaarrttiiccuullaattee  mmaatttteerr  ccoonnttrroollss  oovveerr  
tthhee  ppaasstt  sseevveerraall  yyeeaarrss..  PPrriioorr  ttoo  hheerr  wwoorrkk  oonn  tthhee  NNAAAAQQSS  ffoorr  PPMM,,  sshhee  ppeerrffoorrmmeedd  tthhee  pprriimmaarryy  iinntteeggrraatteedd  
aanndd  eeccoonnoommiicc  aannaallyysseess  ffoorr  tthhee  GGrraanndd  CCaannyyoonn  VViissiibbiilliittyy  TTrraannssppoorrtt  CCoommmmiissssiioonn..    
  
DDrr..  DD..  WWaarrnneerr  NNoorrtthh,,  aa  SSrr..  VViiccee  PPrreessiiddeenntt  ooff  DDeecciissiioonn  FFooccuuss  IInnccoorrppoorraatteedd,,  iiss  aann  iinntteerrnnaattiioonnaall  lleeaaddeerr  iinn  
tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  rriisskk  aannaallyyssiiss  tteecchhnniiqquueess..  DDrr..  NNoorrtthh  sseerrvveedd  wwiitthh  tthhee  CClleeaann  AAiirr  SScciieennttiiffiicc  AAddvviissoorryy  
CCoommmmiitttteeee  ((CCAASSAACC))  iinn  iittss  mmoosstt  rreecceenntt  rreevviieeww  ooff  tthhee  sscciieennttiiffiicc  bbaassiiss  ffoorr  tthhee  oozzoonnee  NNAAAAQQSS  ssttaannddaarrdd..  
  
DDrr..  KKeennnneetthh  GGrreeeenn  iiss  EEnnvviirroonnmmeennttaall  SSttuuddiieess  DDiirreeccttoorr  aanndd  aa  SSeenniioorr  PPoolliiccyy  AAnnaallyysstt  aatt  tthhee  RReeaassoonn  
FFoouunnddaattiioonn..    DDrr..  GGrreeeenn  hhaass  ppuubblliisshheedd  tthhrreeee  pprreevviioouuss  ssttuuddiieess  oonn  tthhee  lliinnkkaaggee  bbeettwweeeenn  ttrraannssppoorrttaattiioonn  aanndd  aaiirr  
qquuaalliittyy::  ““LLooookkiinngg  BBeeyyoonndd  EECCOO,,””  ““DDeeffeennddiinngg  AAuuttoommoobbiilliittyy,,””  aanndd  ““CChheecckkiinngg  UUpp  oonn  SSmmoogg  CChheecckk..””  HHee  
hhaass  aallssoo  ddiirreecctteedd  ssttuuddiieess  oonn  eelleeccttrriicc  vveehhiicclleess  aanndd  oonn  rrooaaddwwaayy  ffiinnaannccee  rreeffoorrmm..    DDrr..  GGrreeeenn  sseerrvveess  oonn  tthhee  
CCaalliiffoorrnniiaa  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  TTrraannssppoorrttaattiioonn  AAddvviissoorryy  CCoommmmiitttteeee  aanndd  aallssoo  oonn  tthhee  RREEAACCHH  CCoommmmiissssiioonn,,  aa  
ttaasskk  ffoorrccee  ssppoonnssoorreedd  bbyy  tthhee  FFeeddeerraall  HHiigghhwwaayy  AAddmmiinniissttrraattiioonn  aanndd  tthhee  SSoouutthheerrnn  CCaalliiffoorrnniiaa  AAssssoocciiaattiioonn  ooff  
GGoovveerrnnmmeennttss  ttoo  ddeessiiggnn  pprriicciinngg  aapppprrooaacchheess  ffoorr  rrooaaddwwaayyss  iinn  tthhee  SSoouutthh  CCooaasstt  AAiirr  BBaassiinn..      
  

AAcckknnoowwlleeddggeemmeenntt  

TThhee  aauutthhoorrss  wwoouulldd  lliikkee  ttoo  aacckknnoowwlleeddggee  tthhee  iinntteennssiivvee  rreesseeaarrcchh  aanndd  tteecchhnniiccaall  ssuuppppoorrtt  pprroovviiddeedd  bbyy  MMrr..  
CChhaarrlleess  JJ..  HHeellmmaann  oonn  tthhiiss  pprroojjeecctt..  WWee  aallssoo  ccoommmmeenndd  hhiimm  ffoorr  hhiiss  eexxcceeppttiioonnaall  iinnddeeppeennddeenntt  mmaannaaggeemmeenntt  
ooff  llooggiissttiiccss  aanndd  ccoommmmuunniiccaattiioonnss,,  wwhhiicchh  mmaaddee  ppoossssiibbllee  tthhee  pprroommpptt  ccoommpplleettiioonn  ooff  tthhiiss  rraappiidd  ttuurrnnaarroouunndd,,  
wwiiddee--rraannggiinngg  ssuuttddyy..  

                                                                                                                      
114433    DDeecciissiioonn  FFooccuuss  IInntteerrnnaattiioonnaall  iiss  aa  mmaannaaggeemmeenntt  ccoonnssuullttiinngg  ffiirrmm  tthhaatt  pprroovviiddeess  nnaattiioonnaall  lleeaaddeerrsshhiipp  iinn  

mmuullttiiddiisscciipplliinnaarryy  aannaallyyssiiss  ooff  tthhee  iimmppoorrttaanntt  aanndd  ccoommpplleexx  ppoolliiccyy  iissssuueess  tthhaatt  iittss  cclliieennttss  ffaaccee..  



  
  

  

                                                        CCOOSSTTSS  ,,  EECCOONNOOMMIICC  IIMMPPAACCTTSS,,  AANNDD  BBEENNEEFFIITTSS                                        9977

AA pp pp ee nn dd ii xx   11   

MMaarrggiinnaall  CCoonnttrrooll  CCoosstt  EEssttiimmaatteess  
ffrroomm  EEPPAA’’ss  OOzzoonnee  RRIIAA  

                    
AAlltteerrnnaattiivvee  88HH11AAXX--8800::  MMaarrggiinnaall  EEmmiissssiioonn  RReedduuccttiioonnss  aanndd  CCoossttss  bbyy  NNoonnaattttaaiinnmmeenntt  AArreeaa  aanndd  CCoonnttrrooll  MMeeaassuurree  UUnnddeerr  tthhee  RRCCSS  
NNoonnaattttaaiinn
mmeenntt  AArreeaa  

SSoouurrccee  CCaatteeggoorryy  CCoonnttrrooll  MMeeaassuurree  CCoonnttrrooll  MMeeaassuurree RReedduuccttiioonnss  
((ttoonnss//yyrr..))  

VVOOCC  

RReedduuccttiioonnss  
((ttoonnss//yyrr..))  

NNOOxx  

CCoossttss  ((11999900$$))  
VVOOCC  

CCoossttss  
((11999900$$))  NNOOxx  

VVOOCC++NNOOxx  
((ttoonnss))  

VVOOCC++NNOOxx  (($$))  $$//ttoonn  

AAttllaannttaa,,  
GGAA  

OOppeenn  BBuurrnniinngg  EEppiissooddiicc  BBaann  22,,443366..9900 446622..11 00 00  22889999  00 00

  MMoottoorr  VVeehhiicclleess  EEnnhhaanncceedd  II//MM  ((ww//4499  SSttaattee  LLEEVV))  44,,886677..6600 33,,881199..7700 995522,,665577 11,,990055,,331133  88668877..33  22,,885577,,997700 332299
  IInndduussttrriiaall  BBooiilleerr  --  RReessiidduuaall  OOiill  LLNNBB  00 117755..33 00 112299,,228877  117755..33  112299,,228877 773388
  CCeemmeenntt  MMaannuuffaaccttuurriinngg  --  DDrryy  LLNNBB  00 114411..11 00 111188,,115544  114411..11  111188,,115544 883377
  IInndduussttrriiaall  BBooiilleerr  --  NNaattuurraall  GGaass  LLNNBB  00 7766..11 00 6699,,330000  7766..11  6699,,330000 991111
  CCeemmeenntt  MMaannuuffaaccttuurriinngg  --  DDrryy  SSNNCCRR  --  UUrreeaa  bbaasseedd  00 114411..11 00 118811,,664422  114411..11  118811,,664422 11,,228877
  IInndduussttrriiaall  BBooiilleerr  --  DDiissttiillllaattee  OOiill  LLNNBB  00 1166..22 00 2222,,557700  1166..22  2222,,557700 11,,339933
  IInndduussttrriiaall  BBooiilleerr  --  PPCC  LLNNBB  00 222299..55 00 336699,,557722  222299..55  336699,,557722 11,,661100
  AArreeaa  SSoouurrccee  IInndduussttrriiaall  NNGG  CCoommbb  RRAACCTT  ttoo  ssmmaallll  ssoouurrcceess  00 4400 00 6688,,669922  4400  6688,,669922 11,,771177
  GGllaassss  MMaannuuffaaccttuurriinngg  --  CCoonnttaaiinneerr  LLNNBB  00 333399..22 00 881144,,000033  333399..22  881144,,000033 22,,440000
  GGllaassss  MMaannuuffaaccttuurriinngg  --  CCoonnttaaiinneerr  SSCCRR  00 229966..88 00 11,,114411,,551144  229966..88  11,,114411,,551144 33,,884466
  NNoonnrrooaadd  ggaassoolliinnee  RReeffoorrmmuullaatteedd  ggaassoolliinnee  228866..44 00 11,,443322,,000000 00  228866..44  11,,443322,,000000 55,,000000
  MMoottoorr  VVeehhiicclleess  CCaalliiffoorrnniiaa  RReeffoorrmm  --771155 1144,,557700..6600 00 7755,,003355,,881166  1133885555..66  7755,,003355,,881166 55,,441166
  IInndduussttrriiaall  BBooiilleerr  --  RReessiidduuaall  OOiill  LLNNBB  ++  FFGGRR  00 3388..33 00 220099,,556622  3388..33  220099,,556622 55,,447722
  IInndduussttrriiaall  BBooiilleerr  --  NNaattuurraall  GGaass  LLNNBB  ++  FFGGRR  00 3388..11 00 223377,,333388  3388..11  223377,,333388 66,,222299
  MMoottoorr  VVeehhiicclleess  FFeeddeerraall  RReeffoorrmm  99,,660000..3300 22,,883399..1100 7788,,226622,,990011 00  1122443399..44  7788,,226622,,990011 66,,229922
  IInndduussttrriiaall  BBooiilleerr  --  RReessiidduuaall  OOiill  SSCCRR  00 7766..66 00 554455,,440066  7766..66  554455,,440066 77,,112200
  NNoonnrrooaadd  DDiieesseellss  CCAARRBB  SSttddss  ffoorr  >>  117755  HHPP  00 332266..66 00 22,,666644,,331177  332266..66  22,,666644,,331177 88,,115588
  IInndduussttrriiaall  BBooiilleerr  --  NNaattuurraall  GGaass  SSCCRR  00 7766..22 00 770022,,223399  7766..22  770022,,223399 99,,221166
  IInndduussttrriiaall  BBooiilleerr  --  DDiissttiillllaattee  OOiill  LLNNBB  ++  FFGGRR  00 44..55 00 4444,,889966  44..55  4444,,889966 99,,997777
  IInndduussttrriiaall  BBooiilleerr  --  DDiissttiillllaattee  OOiill  SSCCRR  00 99..11 00 9955,,882222  99..11  9955,,882222 1100,,553300
  CCeemmeenntt  MMaannuuffaaccttuurriinngg  --  DDrryy  SSCCRR  00 116699..33 00 11,,998800,,005566  116699..33  11,,998800,,005566 1111,,669966
  IInndduussttrriiaall  BBooiilleerr  --  PPCC  SSNNCCRR  00 4455..99 00 556699,,996622  4455..99  556699,,996622 1122,,441177
  IInndduussttrriiaall  BBooiilleerr  --  PPCC  SSCCRR  00 6688..99 00 11,,777700,,665599  6688..99  11,,777700,,665599 2255,,669999
  GGllaassss  MMaannuuffaaccttuurriinngg  --  CCoonnttaaiinneerr  OOxxyy--FFiirriinngg  00 8844..88 00 22,,881199,,333344  8844..88  22,,881199,,333344 3333,,224477
  MMoottoorr  VVeehhiicclleess  RReeffoorrmm  DDiieesseell  00 552200..44 00 2277,,227744,,448844  552200..44  2277,,227744,,448844 5522,,441111
  UUttiilliittyy  BBooiilleerr  --  OOiill--GGaass//TTaannggeennttiiaall  SSCCRR  00 33..44 00 22,,442233,,661155  33..44  22,,442233,,661155 771122,,882288
    TToottaall  1166,,447766..2200 2244,,660088..9900 8800,,664477,,555588 112211,,119933,,555533  4411008855..11  220011,,884411,,111111 44,,991133
          
AAttllaannttiicc  
CCiittyy,,  NNJJ  

OOppeenn  BBuurrnniinngg  EEppiissooddiicc  BBaann  224433..55 4466..22 00 00  228899..77  00 00

  SSeerrvviiccee  ssttaattiioonnss  --  ssttaaggee  II--ttrruucckk  uunn  VVaappoorr  bbaallaannccee  &&  PP--VV  vvaallvveess  332211..66 00 88,,004400 00  332211..66  88,,004400 2255
  WWoooodd  pprroodduucctt  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  RReeffoorrmmuullaattiioonnoonn  00..44 00 2211 00  00..44  2211 5533
  MMeettaall  pprroodduucctt  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  VVOOCC  ccoonntteenntt  lliimmiittss  &&  iimmpprroovveedd  77..77 00 884455 00  77..77  884455 111100
  RReeccrreeaattiioonnaall  vveehhiicclleess  CCAARRBB  ssttaannddaarrddss  4400..22 00 2211,,222299 00  4400..22  2211,,222299 552288
  WWoooodd  ffuurrnniittuurree  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  RReeffoorrmmuullaattiioonnoonn  88..66 00 1100,,445544 00  88..66  1100,,445544 11,,221166
  PPooiinntt  SSoouurrcceess  RREE  IImmpprroovveemmeennttss  113399..44 00 227788,,886600 00  113399..44  227788,,886600 22,,000000
  AAeerroossoollss  CCAARRBB  TTiieerr  22  SSttaannddaarrddss  --  RReeffoorrmm  4422..33 00 110055,,886644 00  4422..33  110055,,886644 22,,550033
  AAuuttoommoobbiillee  rreeffiinniisshhiinngg  CCAARRBB  BBAARRCCTT  lliimmiittss  1188..88 00 6699,,007711 00  1188..88  6699,,007711 33,,667744
  MMoottoorr  VVeehhiicclleess  CCaalliiffoorrnniiaa  RReeffoorrmm  116666..33 11,,227744..4400 00 66,,007711,,880055  11444400..77  66,,007711,,880055 44,,221144
  NNoonnrrooaadd  ggaassoolliinnee  RReeffoorrmmuullaatteedd  ggaassoolliinnee  2255..99 00 112299,,550000 00  2255..99  112299,,550000 55,,000000
  PPeessttiicciiddee  AApppplliiccaattiioonn  RReeffoorrmmuullaattiioonnoonn  --  FFIIPP  rruullee  66..77 00 6622,,883311 00  66..77  6622,,883311 99,,337788
  AAeerroossoollss  SSCCAAQQMMDD  SSttaannddaarrddss  --  

RReeffoorrmmuullaattiioonn  
4422..33 00 442233,,445566 00  4422..33  442233,,445566 1100,,001111

  AAuuttoommoobbiillee  rreeffiinniisshhiinngg  FFIIPP  RRuullee  ((VVOOCC  CCoonntteenntt  &&  TTEE))  7711..77 00 11,,229922,,112222 00  7711..77  11,,229922,,112222 1188,,002211
  mmaarriinnee  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  AAdddd--oonn  ccoonnttrrooll  lleevveellss  3311..33 00 772222,,882277 00  3311..33  772222,,882277 2233,,009944
  MMiisscceellllaanneeoouuss  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  AAdddd--oonn  ccoonnttrrooll  lleevveellss  33..88 00 222211,,778899 00  33..88  222211,,778899 5588,,336666
    TToottaall  11,,117700..5500 11,,332200..6600 33,,334466,,990099 66,,007711,,880055  22449911..11  99,,441188,,771144 33,,778811
          
BBaakkeerrssffiieell AAeerroossoollss  CCAARRBB  TTiieerr  22  SSttaannddaarrddss  --  RReeffoorrmm  00 00 00 00  00  00 00



  
  

  

9988                                RRPPPPII  

dd,,  CCAA  
  AAeerroossoollss  SSCCAAQQMMDD  SSttaannddaarrddss  --  

RReeffoorrmmuullaattiioonn  
00 00 00 00  00  00 00

  AAiirrccrraafftt  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  AAdddd--oonn  ccoonnttrrooll  lleevveellss  00 00 00 00  00  00 00
  AAuuttoommoobbiillee  rreeffiinniisshhiinngg  CCAARRBB  BBAARRCCTT  lliimmiittss  00 00 00 00  00  00 00
  AAuuttoommoobbiillee  rreeffiinniisshhiinngg  FFIIPP  RRuullee  ((VVOOCC  CCoonntteenntt  &&  TTEE))  00 00 00 00  00  00 00
  MMeettaall  pprroodduucctt  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  VVOOCC  ccoonntteenntt  lliimmiittss  &&  iimmpprroovveedd  00 00 00 00  00  00 00
  MMiisscceellllaanneeoouuss  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  AAdddd--oonn  ccoonnttrrooll  lleevveellss  00 00 00 00  00  00 00
  MMiisscceellllaanneeoouuss  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  MMAACCTT  lleevveell  ooff  ccoonnttrrooll  00 00 00 00  00  00 00
  NNoonnrrooaadd  ggaassoolliinnee  RReeffoorrmmuullaatteedd  ggaassoolliinnee  00 00 00 00  00  00 00
  OOppeenn  BBuurrnniinngg  EEppiissooddiicc  BBaann  00 00 00 00  00  00 00
  PPeessttiicciiddee  AApppplliiccaattiioonn  RReeffoorrmmuullaattiioonnoonn  --  FFIIPP  rruullee  00 00 00 00  00  00 00
  PPooiinntt  SSoouurrcceess  RREE  IImmpprroovveemmeennttss  00 00 00 00  00  00 00
  RReeccrreeaattiioonnaall  vveehhiicclleess  CCAARRBB  ssttaannddaarrddss  00 00 00 00  00  00 00
  SSeerrvviiccee  ssttaattiioonnss  --  ssttaaggee  II--ttrruucckk  uunn  VVaappoorr  bbaallaannccee  &&  PP--VV  vvaallvveess  00 00 00 00  00  00 00
  WWoooodd  ffuurrnniittuurree  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  RReeffoorrmmuullaattiioonnoonn  00 00 00 00  00  00 00
  WWoooodd  pprroodduucctt  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  RReeffoorrmmuullaattiioonnoonn  00..77 00 1166 00  00..77  1166 2233
    TToottaall  00..77 00 1166 00  00..77  1166 2233
          
BBaallttiimmoorree--
DD..CC..  

AAddhheessiivveess  --  iinndduussttrriiaall  RRAACCTT  22..99 00 77,,333333 00  22..99  77,,333333 22,,552299

  WWeebb  OOffffsseett  LLiitthhooggrraapphhyy  NNeeww  CCTTGG  ((ccaarrbboonn  aaddssoorrbbeerr))  00..44 00 --4455 00  00..44  --4455 --111133
  CCuuttbbaacckk  AAsspphhaalltt  SSwwiittcchh  ttoo  eemmuullssiiffiieedd  aasspphhaallttss  1111..66 00 00 00  1111..66  00 00
  OOppeenn  BBuurrnniinngg  EEppiissooddiicc  BBaann  882299..77 115588..11 00 00  998877..88  00 00
  PPooiinntt  SSoouurrccee  MMeettaall  SSuurrffaaccee  CCooaattiinngg  FFIIPP  VVOOCC  LLiimmiittss  882244..22 00 00 00  882244..22  00 00
  PPooiinntt  SSoouurrccee  WWoooodd  PPrroodduucctt  

CCooaattiinngg  
FFIIPP  VVOOCC  LLiimmiittss  77..33 00 118833 00  77..33  118833 2255

  SSeerrvviiccee  ssttaattiioonnss  --  ssttaaggee  II--ttrruucckk  uunn  VVaappoorr  bbaallaannccee  &&  PP--VV  vvaallvveess  22,,776611..0000 00 8800,,226611 00  22776611  8800,,226611 2299
  WWoooodd  pprroodduucctt  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  RReeffoorrmmuullaattiioonnoonn  1188..66 00 660022 00  1188..66  660022 3322
  MMeettaall  pprroodduucctt  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  VVOOCC  ccoonntteenntt  lliimmiittss  &&  iimmpprroovveedd  660000..44 00 2266,,441122 00  660000..44  2266,,441122 4444
  MMoottoorr  VVeehhiicclleess  EEnnhhaanncceedd  II//MM  ((ww//4499  SSttaattee  LLEEVV))  44,,221199..6600 44,,330044..6600 11,,000044,,776622 22,,000099,,552255  88552244..22  33,,001144,,228877 335544
  WWoooodd  ffuurrnniittuurree  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  RReeffoorrmmuullaattiioonnoonn  11,,003333..9900 00 339955,,888877 00  11003333..99  339955,,888877 338833
  RReeccrreeaattiioonnaall  vveehhiicclleess  CCAARRBB  ssttaannddaarrddss  778855..11 00 441166,,110077 00  778855..11  441166,,110077 553300
  PPooiinntt  SSoouurrcceess  RREE  IImmpprroovveemmeennttss  55,,998800..0000 00 1111,,996600,,332200 00  55998800  1111,,996600,,332200 22,,000000
  MMiisscceellllaanneeoouuss  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  MMAACCTT  lleevveell  ooff  ccoonnttrrooll  113311..22 00 332277,,558855 00  113311..22  332277,,558855 22,,449977
  AAeerroossoollss  CCAARRBB  TTiieerr  22  SSttaannddaarrddss  --  RReeffoorrmm  883388..88 00 22,,009966,,556688 00  883388..88  22,,009966,,556688 22,,449999
  AAuuttoommoobbiillee  rreeffiinniisshhiinngg  CCAARRBB  BBAARRCCTT  lliimmiittss  444411..11 00 11,,662222,,337799 00  444411..11  11,,662222,,337799 33,,667788
  NNoonnrrooaadd  ggaassoolliinnee  RReeffoorrmmuullaatteedd  ggaassoolliinnee  554411..99 00 22,,770099,,550000 00  554411..99  22,,770099,,550000 55,,000000
  MMoottoorr  VVeehhiicclleess  FFeeddeerraall  RReeffoorrmm  444499..55 113311 33,,998899,,446699 00  558800..55  33,,998899,,446699 66,,887722
  PPeessttiicciiddee  AApppplliiccaattiioonn  RReeffoorrmmuullaattiioonnoonn  --  FFIIPP  rruullee  227722..88 00 22,,553355,,779966 00  227722..88  22,,553355,,779966 99,,229955
  AAeerroossoollss  SSCCAAQQMMDD  SSttaannddaarrddss  --  

RReeffoorrmmuullaattiioonn  
883388..99 00 88,,338866,,227722 00  883388..99  88,,338866,,227722 99,,999977

  mmaarriinnee  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  AAdddd--oonn  ccoonnttrrooll  lleevveellss  111166..22 00 11,,667799,,112277 00  111166..22  11,,667799,,112277 1144,,445500
  AAuuttoommoobbiillee  rreeffiinniisshhiinngg  FFIIPP  RRuullee  ((VVOOCC  CCoonntteenntt  &&  TTEE))  11,,668833..9900 00 3300,,335500,,004422 00  11668833..99  3300,,335500,,004422 1188,,002244
  PPooiinntt  SSoouurrccee  IInndd..  SSuurrffaaccee  CCooaattiinngg  AAdddd--oonn  CCoonnttrrooll  LLeevveellss  114477..55 00 22,,771133,,226644 00  114477..55  22,,771133,,226644 1188,,339955
  MMiisscceellllaanneeoouuss  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  AAdddd--oonn  ccoonnttrrooll  lleevveellss  226600..33 00 55,,336699,,000000 00  226600..33  55,,336699,,000000 2200,,662266
  AAiirrccrraafftt  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  AAdddd--oonn  ccoonnttrrooll  lleevveellss  2200..33 00 772277,,884411 00  2200..33  772277,,884411 3355,,885544
  PPaappeerr  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  AAdddd--oonn  ccoonnttrrooll  lleevveellss  4400 00 22,,991155,,660099 00  4400  22,,991155,,660099 7722,,889900
    TToottaall  2222,,885577..1100 44,,559933..7700 7799,,331144,,227744 22,,000099,,552255  2277445500..88  8811,,332233,,779999 22,,996633
          
BBaattoonn  
RRoouuggee,,  LLAA  

OOppeenn  bbuurrnniinngg  SSeeaassoonnaall//eeppiissooddiicc  bbaann  4422..55 88..11 00 00  5500..66  00 00

  WWoooodd  ffuurrnniittuurree  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  RReeffoorrmmuullaattiioonnoonn  00 00 00 00  00  00 00
  WWoooodd  pprroodduucctt  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  RReeffoorrmmuullaattiioonnoonn  00 00 00 00  00  00 00
  SSeerrvviiccee  ssttaattiioonnss  --  ssttaaggee  II--ttrruucckk  uunn  VVaappoorr  bbaallaannccee  &&  PP--VV  vvaallvveess  1111..44 00 228866 00  1111..44  228866 2255
  MMeettaall  pprroodduucctt  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  VVOOCC  ccoonntteenntt  lliimmiittss  &&  iimmpprroovveedd  4455..77 00 11,,441199 00  4455..77  11,,441199 3311
  RReeccrreeaattiioonnaall  vveehhiicclleess  CCAARRBB  ssttaannddaarrddss  2233..11 00 1122,,226666 00  2233..11  1122,,226666 553311
  PPooiinntt  SSoouurrcceess  RREE  IImmpprroovveemmeennttss  990022..33 00 11,,880044,,556600 00  990022..33  11,,880044,,556600 22,,000000
  MMiisscceellllaanneeoouuss  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  MMAACCTT  lleevveell  ooff  ccoonnttrrooll  11..88 00 44,,337788 00  11..88  44,,337788 22,,443322
  AAeerroossoollss  CCAARRBB  TTiieerr  22  SSttaannddaarrddss  --  RReeffoorrmm  55..33 00 1133,,227788 00  55..33  1133,,227788 22,,550055
  AAuuttoommoobbiillee  rreeffiinniisshhiinngg  CCAARRBB  BBAARRCCTT  lliimmiittss  00..33 00 11,,007788 00  00..33  11,,007788 33,,559933
  NNoonnrrooaadd  ggaassoolliinnee  RReeffoorrmmuullaatteedd  ggaassoolliinnee  55 00 2255,,000000 00  55  2255,,000000 55,,000000
  MMoottoorr  VVeehhiicclleess  FFeeddeerraall  RReeffoorrmm  11,,226600..2200 338855..99 1100,,556688,,226655 00  11664466..11  1100,,556688,,226655 66,,442200
  PPeessttiicciiddee  AApppplliiccaattiioonn  RReeffoorrmmuullaattiioonnoonn  --  FFIIPP  rruullee  3366..99 00 334433,,665544 00  3366..99  334433,,665544 99,,331133
  AAeerroossoollss  SSCCAAQQMMDD  SSttaannddaarrddss  --  

RReeffoorrmmuullaattiioonn  
9911..66 00 991166,,444400 00  9911..66  991166,,444400 1100,,000055

  mmaarriinnee  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  AAdddd--oonn  ccoonnttrrooll  lleevveellss  2200..44 00 229955,,110011 00  2200..44  229955,,110011 1144,,446666
  AAuuttoommoobbiillee  rreeffiinniisshhiinngg  FFIIPP  RRuullee  ((VVOOCC  CCoonntteenntt  &&  TTEE))  8844..77 00 11,,552266,,883355 00  8844..77  11,,552266,,883355 1188,,002266
  MMiisscceellllaanneeoouuss  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  AAdddd--oonn  ccoonnttrrooll  lleevveellss  22..33 00 116600,,668855 00  22..33  116600,,668855 6699,,886633
  PPaappeerr  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  AAdddd--oonn  ccoonnttrrooll  lleevveellss  44..55 00 446677,,667711 00  44..55  446677,,667711 110033,,992277
    TToottaall  22,,553388..0000 339944 1166,,114400,,991166 00  22993322  1166,,114400,,991166 55,,550055
          
BBeeaauummoonntt
,,  TTXX  

WWeebb  OOffffsseett  LLiitthhooggrraapphhyy  NNeeww  CCTTGG  ((ccaarrbboonn  aaddssoorrbbeerr))  22..66 00 --332266 00  22..66  --332266 --112255

  OOppeenn  BBuurrnniinngg  EEppiissooddiicc  BBaann  331133..44 5599..33 00 00  337722..77  00 00
  PPooiinntt  SSoouurrccee  MMeettaall  SSuurrffaaccee  CCooaattiinngg  FFIIPP  VVOOCC  LLiimmiittss  2222..66 00 00 00  2222..66  00 00
  CCuuttbbaacckk  AAsspphhaalltt  SSwwiittcchh  ttoo  eemmuullssiiffiieedd  aasspphhaallttss  2277..33 00 00 00  2277..33  00 00
  OOppeenn  BBuurrnniinngg  EEppiissooddiicc  BBaann  22,,337788..8800 445511..44 00 00  22883300..22  00 00
  PPooiinntt  SSoouurrccee  MMeettaall  SSuurrffaaccee  CCooaattiinngg  FFIIPP  VVOOCC  LLiimmiittss  66,,995533..0000 00 00 00  66995533  00 00
  SSeerrvviiccee  ssttaattiioonnss  --  ssttaaggee  II--ttrruucckk  uunn  VVaappoorr  bbaallaannccee  &&  PP--VV  vvaallvveess  222200 00 55,,550022 00  222200  55,,550022 2255
  PPooiinntt  SSoouurrccee  WWoooodd  PPrroodduucctt  

CCooaattiinngg  
FFIIPP  VVOOCC  LLiimmiittss  7788..88 00 11,,997711 00  7788..88  11,,997711 2255

  WWoooodd  pprroodduucctt  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  RReeffoorrmmuullaattiioonnoonn  2255..33 00 665500 00  2255..33  665500 2266
  WWoooodd  pprroodduucctt  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  RReeffoorrmmuullaattiioonnoonn  00..88 00 2277 00  00..88  2277 3344



  
  

  

                                                        CCOOSSTTSS  ,,  EECCOONNOOMMIICC  IIMMPPAACCTTSS,,  AANNDD  BBEENNEEFFIITTSS                                        9999

  MMeettaall  pprroodduucctt  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  VVOOCC  ccoonntteenntt  lliimmiittss  &&  iimmpprroovveedd  33,,336622..5500 00 111199,,667788 00  33336622..55  111199,,667788 3366
  MMeettaall  pprroodduucctt  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  VVOOCC  ccoonntteenntt  lliimmiittss  &&  iimmpprroovveedd  4433..33 00 11,,774466 00  4433..33  11,,774466 4400
  SSeerrvviiccee  ssttaattiioonnss  --  ssttaaggee  II--ttrruucckk  uunn  VVaappoorr  bbaallaannccee  &&  PP--VV  vvaallvveess  33,,115588..0000 00 113399,,771155 00  33115588  113399,,771155 4444
  MMoottoorr  VVeehhiicclleess  EEnnhhaanncceedd  II//MM  ((ww//4499  SSttaattee  LLEEVV))  335577..55 330044..44 7755,,332255 115500,,665500  666611..99  222255,,997755 334411
  RReeccrreeaattiioonnaall  vveehhiicclleess  CCAARRBB  ssttaannddaarrddss  6699..99 00 3366,,999988 00  6699..99  3366,,999988 552299
  RReeccrreeaattiioonnaall  vveehhiicclleess  CCAARRBB  ssttaannddaarrddss  11,,335588..2200 00 771199,,773322 00  11335588..22  771199,,773322 553300
  WWoooodd  ffuurrnniittuurree  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  RReeffoorrmmuullaattiioonnoonn  11,,009977..1100 00 11,,448855,,449999 00  11009977..11  11,,448855,,449999 11,,335544
  WWoooodd  ffuurrnniittuurree  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  RReeffoorrmmuullaattiioonnoonn  66..77 00 99,,557744 00  66..77  99,,557744 11,,442299
  BBuullkk  TTeerrmmiinnaallss  RRAACCTT  8899 00 114488,,227711 00  8899  114488,,227711 11,,666666
    TToottaall  9977,,336699..9900 5599..33 119933,,444400,,333377 00  9977442299..22  119933,,444400,,333377 11,,998855
          
CChhiiccaaggoo,,  
IILL    

PPooiinntt  SSoouurrcceess  RREE  IImmpprroovveemmeennttss  99,,224466..9900 00 1188,,449933,,882200 00  99224466..99  1188,,449933,,882200 22,,000000

  PPooiinntt  SSoouurrcceess  RREE  IImmpprroovveemmeennttss  9966,,669933..2200 00 119933,,338866,,449900 22,,000099,,552255  9966669933..22  119955,,339966,,001155 22,,002211
  AAeerroossoollss  CCAARRBB  TTiieerr  22  SSttaannddaarrddss  --  RReeffoorrmm  11,,118888..1100 00 22,,996699,,882266 00  11118888..11  22,,996699,,882266 22,,550000
  MMiisscceellllaanneeoouuss  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  MMAACCTT  lleevveell  ooff  ccoonnttrrooll  11,,227711..3300 00 33,,117777,,998866 00  11227711..33  33,,117777,,998866 22,,550000
  AAddhheessiivveess  --  iinndduussttrriiaall  RRAACCTT  1177..55 00 4433,,882233 00  1177..55  4433,,882233 22,,550044
  AAuuttoommoobbiillee  rreeffiinniisshhiinngg  CCAARRBB  BBAARRCCTT  lliimmiittss  666622..66 00 22,,443366,,992200 00  666622..66  22,,443366,,992200 33,,667788
  MMoottoorr  VVeehhiicclleess  CCaalliiffoorrnniiaa  RReeffoorrmm  33,,881199..6600 2211,,338888..4400 00 111100,,992211,,338855  2255220088  111100,,992211,,338855 44,,440000
  NNoonnrrooaadd  ggaassoolliinnee  RReeffoorrmmuullaatteedd  ggaassoolliinnee  556677..88 00 22,,883399,,000000 00  556677..88  22,,883399,,000000 55,,000000
  MMoottoorr  VVeehhiicclleess  FFeeddeerraall  RReeffoorrmm  7700..88 2244..88 667799,,883322 00  9955..66  667799,,883322 77,,111111
  PPeessttiicciiddee  AApppplliiccaattiioonn  RReeffoorrmmuullaattiioonnoonn  --  FFIIPP  rruullee  331144..44 00 22,,992233,,660055 00  331144..44  22,,992233,,660055 99,,229999
  AAeerroossoollss  SSCCAAQQMMDD  SSttaannddaarrddss  --  

RReeffoorrmmuullaattiioonn  
11,,118888..1100 00 1111,,887799,,330044 00  11118888..11  1111,,887799,,330044 99,,999999

  mmaarriinnee  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  AAdddd--oonn  ccoonnttrrooll  lleevveellss  9999..55 00 11,,444400,,773355 00  9999..55  11,,444400,,773355 1144,,448800
  AAuuttoommoobbiillee  rreeffiinniisshhiinngg  FFIIPP  RRuullee  ((VVOOCC  CCoonntteenntt  &&  TTEE))  22,,552299..6600 00 4455,,558877,,880011 00  22552299..66  4455,,558877,,880011 1188,,002222
  PPooiinntt  SSoouurrccee  IInndd..  SSuurrffaaccee  CCooaattiinngg  AAdddd--oonn  CCoonnttrrooll  LLeevveellss  33,,331155..7700 00 6611,,000088,,114444 00  33331155..77  6611,,000088,,114444 1188,,440000
  MMiisscceellllaanneeoouuss  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  AAdddd--oonn  ccoonnttrrooll  lleevveellss  11,,441166..8800 00 3366,,992200,,995599 00  11441166..88  3366,,992200,,995599 2266,,005599
  AAiirrccrraafftt  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  AAdddd--oonn  ccoonnttrrooll  lleevveellss  88..55 00 228888,,226644 00  88..55  228888,,226644 3333,,991133
  PPaappeerr  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  AAdddd--oonn  ccoonnttrrooll  lleevveellss  2255..44 00 22,,663366,,441155 00  2255..44  22,,663366,,441155 110033,,779966
    TToottaall  4444,,663300..7700 2222,,116699..0000 119966,,001166,,994499 111111007722003355  6666779999..77  330077,,008888,,998844 44,,559977
          
CCiinncciinnnnaattii,,  
OOHH  

WWeebb  OOffffsseett  LLiitthhooggrraapphhyy  NNeeww  CCTTGG  ((ccaarrbboonn  aaddssoorrbbeerr))  88 00 --998899 00  88  --998899 --112244

  CCuuttbbaacckk  AAsspphhaalltt  SSwwiittcchh  ttoo  eemmuullssiiffiieedd  aasspphhaallttss  7700 00 00 00  7700  00 00
  OOppeenn  BBuurrnniinngg  EEppiissooddiicc  BBaann  11,,997733..1100 337755..11 00 00  22334488..22  00 00
  PPooiinntt  SSoouurrccee  MMeettaall  SSuurrffaaccee  CCooaattiinngg  FFIIPP  VVOOCC  LLiimmiittss  445555..99 00 00 00  445555..99  00 00
  WWoooodd  pprroodduucctt  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  RReeffoorrmmuullaattiioonnoonn  88..77 00 222288 00  88..77  222288 2266
  MMeettaall  pprroodduucctt  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  VVOOCC  ccoonntteenntt  lliimmiittss  &&  iimmpprroovveedd  223333..88 00 66,,881177 00  223333..88  66,,881177 2299
  MMoottoorr  VVeehhiicclleess  EEnnhhaanncceedd  II//MM  ((ww//4499  SSttaattee  LLEEVV))  1188,,336688..9900 1133,,111199..3300 667755,,339955 11,,335500,,778899  3311448888..22  22,,002266,,118844 6644
  SSeerrvviiccee  ssttaattiioonnss  --  ssttaaggee  II--ttrruucckk  uunn  VVaappoorr  bbaallaannccee  &&  PP--VV  vvaallvveess  885522..44 00 111199,,552266 00  885522..44  111199,,552266 114400
  WWoooodd  ffuurrnniittuurree  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  RReeffoorrmmuullaattiioonnoonn  774466..99 00 331155,,887711 00  774466..99  331155,,887711 442233
  RReeccrreeaattiioonnaall  vveehhiicclleess  CCAARRBB  ssttaannddaarrddss  220022..55 00 110077,,331199 00  220022..55  110077,,331199 553300
  BBuullkk  TTeerrmmiinnaallss  RRAACCTT  113344..55 00 222244,,007722 00  113344..55  222244,,007722 11,,666666
  PPooiinntt  SSoouurrcceess  RREE  IImmpprroovveemmeennttss  885577..11 00 11,,771144,,004400 00  885577..11  11,,771144,,004400 22,,000000
  MMiisscceellllaanneeoouuss  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  MMAACCTT  lleevveell  ooff  ccoonnttrrooll  4422..55 00 110066,,009999 00  4422..55  110066,,009999 22,,449966
  AAddhheessiivveess  --  iinndduussttrriiaall  RRAACCTT  7799..44 00 119988,,552266 00  7799..44  119988,,552266 22,,550000
  AAeerroossoollss  CCAARRBB  TTiieerr  22  SSttaannddaarrddss  --  RReeffoorrmm  227700..22 00 667755,,779988 00  227700..22  667755,,779988 22,,550011
  AAuuttoommoobbiillee  rreeffiinniisshhiinngg  CCAARRBB  BBAARRCCTT  lliimmiittss  110000..66 00 337700,,223377 00  110000..66  337700,,223377 33,,668800
  MMoottoorr  VVeehhiicclleess  CCaalliiffoorrnniiaa  RReeffoorrmm  995555..88 66,,113344..8800 00 3300,,665566,,110099  77009900..66  3300,,665566,,110099 44,,332233
  NNoonnrrooaadd  ggaassoolliinnee  RReeffoorrmmuullaatteedd  ggaassoolliinnee  113388..66 00 669933,,000000 00  113388..66  669933,,000000 55,,000000
  MMoottoorr  VVeehhiicclleess  FFeeddeerraall  RReeffoorrmm  33,,887766..3300 993388..11 2266,,881122,,220033 00  44881144..44  2266,,881122,,220033 55,,556699
  PPeessttiicciiddee  AApppplliiccaattiioonn  RReeffoorrmmuullaattiioonnoonn  --  FFIIPP  rruullee  9955..99 00 889900,,882299 00  9955..99  889900,,882299 99,,228899
  AAeerroossoollss  SSCCAAQQMMDD  SSttaannddaarrddss  --  

RReeffoorrmmuullaattiioonn  
227700..22 00 22,,770033,,119922 00  227700..22  22,,770033,,119922 1100,,000044

  mmaarriinnee  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  AAdddd--oonn  ccoonnttrrooll  lleevveellss  99..99 00 114433,,000044 00  99..99  114433,,000044 1144,,444455
  AAuuttoommoobbiillee  rreeffiinniisshhiinngg  FFIIPP  RRuullee  ((VVOOCC  CCoonntteenntt  &&  TTEE))  338844..22 00 66,,992266,,003388 00  338844..22  66,,992266,,003388 1188,,002277
  PPooiinntt  SSoouurrccee  IInndd..  SSuurrffaaccee  CCooaattiinngg  AAdddd--oonn  CCoonnttrrooll  LLeevveellss  115555..11 00 22,,885544,,330000 00  115555..11  22,,885544,,330000 1188,,440033
  AAiirrccrraafftt  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  AAdddd--oonn  ccoonnttrrooll  lleevveellss  5511..88 00 11,,887733,,119988 00  5511..88  11,,887733,,119988 3366,,116622
  MMiisscceellllaanneeoouuss  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  AAdddd--oonn  ccoonnttrrooll  lleevveellss  332233..33 00 1111,,992222,,112277 00  332233..33  1111,,992222,,112277 3366,,887766
  PPaappeerr  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  AAdddd--oonn  ccoonnttrrooll  lleevveellss  4433 00 33,,001199,,775533 00  4433  33,,001199,,775533 7700,,222277
    TToottaall  3300,,770088..6600 2200,,556677..3300 6622,,335500,,558833 3322,,000066,,889988  5511227755..99  9944,,335577,,448811 11,,884400
          
DDaallllaass,,  TTXX  PPeettrroolleeuumm  rreeffiinneerryy  ffuuggiittiivveess  RRAACCTT  116677..11 00 --7755,,118866 00  116677..11  --7755,,118866 --445500
  WWeebb  OOffffsseett  LLiitthhooggrraapphhyy  NNeeww  CCTTGG  ((ccaarrbboonn  aaddssoorrbbeerr))  3300..33 00 --33,,778899 00  3300..33  --33,,778899 --112255
  CCuuttbbaacckk  AAsspphhaalltt  SSwwiittcchh  ttoo  eemmuullssiiffiieedd  aasspphhaallttss  334488..11 00 00 00  334488..11  00 00
  OOppeenn  BBuurrnniinngg  EEppiissooddiicc  BBaann  22,,115522..8800 440088..22 00 00  22556611  00 00
  PPooiinntt  SSoouurrccee  MMeettaall  SSuurrffaaccee  CCooaattiinngg  FFIIPP  VVOOCC  LLiimmiittss  220044 00 00 00  220044  00 00
  PPooiinntt  SSoouurrccee  OOppeenn  BBuurrnniinngg  EEppiissooddiicc  BBaann  99..11 00 00 00  99..11  00 00
  PPooiinntt  SSoouurrccee  WWoooodd  PPrroodduucctt  

CCooaattiinngg  
FFIIPP  VVOOCC  LLiimmiittss  220088 00 55,,220022 00  220088  55,,220022 2255

  MMeettaall  pprroodduucctt  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  VVOOCC  ccoonntteenntt  lliimmiittss  &&  iimmpprroovveedd  11,,116600..4400 00 4411,,337755 00  11116600..44  4411,,337755 3366
  WWoooodd  pprroodduucctt  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  RReeffoorrmmuullaattiioonnoonn  1155 00 885577 00  1155  885577 5577
  MMoottoorr  VVeehhiicclleess  EEnnhhaanncceedd  II//MM  ((ww//4499  SSttaattee  LLEEVV))  3322,,777766..9900 2299,,774433..0000 22,,002299,,999955 44,,005599,,998899  6622551199..99  66,,008899,,998844 9977
  SSOOCCMMII  ffuuggiittiivveess  RRAACCTT  11 00 114411 00  11  114411 114411
  SSeerrvviiccee  ssttaattiioonnss  --  ssttaaggee  II--ttrruucckk  uunn  VVaappoorr  bbaallaannccee  &&  PP--VV  vvaallvveess  22,,550055..1100 00 559922,,883355 00  22550055..11  559922,,883355 223377
  PPhhaarrmmaacceeuuttiiccaall  mmaannuuffaaccttuurree  RRAACCTT  11..33 00 441177 00  11..33  441177 332211
  OOiill  aanndd  nnaattuurraall  ggaass  pprroodduuccttiioonn  ffiieell  RRAACCTT  ((eeqquuiippmmeenntt//mmaaiinntteennaannccee))  3344..99 00 1133,,880099 00  3344..99  1133,,880099 339966
  RReeccrreeaattiioonnaall  vveehhiicclleess  CCAARRBB  ssttaannddaarrddss  776611..11 00 440033,,334466 00  776611..11  440033,,334466 553300
  WWoooodd  ffuurrnniittuurree  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  RReeffoorrmmuullaattiioonnoonn  669955 00 558866,,552266 00  669955  558866,,552266 884444
  BBuullkk  TTeerrmmiinnaallss  RRAACCTT  444433..33 00 773388,,770044 00  444433..33  773388,,770044 11,,666666
  PPooiinntt  SSoouurrcceess  RREE  IImmpprroovveemmeennttss  1144,,112255..2200 00 2288,,225500,,227700 00  1144112255..22  2288,,225500,,227700 22,,000000
  AAddhheessiivveess  --  iinndduussttrriiaall  RRAACCTT  220066..55 00 551166,,110088 00  220066..55  551166,,110088 22,,449999



  
  

  

110000                                RRPPPPII  

  MMiisscceellllaanneeoouuss  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  MMAACCTT  lleevveell  ooff  ccoonnttrrooll  883366..22 00 22,,009900,,226600 00  883366..22  22,,009900,,226600 22,,550000
  AAeerroossoollss  CCAARRBB  TTiieerr  22  SSttaannddaarrddss  --  RReeffoorrmm  556699..33 00 11,,442233,,224422 00  556699..33  11,,442233,,224422 22,,550000
  AAuuttoommoobbiillee  rreeffiinniisshhiinngg  CCAARRBB  BBAARRCCTT  lliimmiittss  227755..88 00 11,,001144,,447799 00  227755..88  11,,001144,,447799 33,,667788
  SSOOCCMMII  bbaattcchh  rreeaaccttoorr  pprroocceesssseess  NNeeww  CCTTGG  11..77 00 77,,000077 00  11..77  77,,000077 44,,112222
  MMoottoorr  VVeehhiicclleess  FFeeddeerraall  RReeffoorrmm  11,,332200..5500 228833..22 77,,775566,,992266 00  11660033..77  77,,775566,,992266 44,,883377
  NNoonnrrooaadd  ggaassoolliinnee  RReeffoorrmmuullaatteedd  ggaassoolliinnee  447788..55 00 22,,339922,,550000 00  447788..55  22,,339922,,550000 55,,000000
  PPeessttiicciiddee  AApppplliiccaattiioonn  RReeffoorrmmuullaattiioonnoonn  --  FFIIPP  rruullee  115533..44 00 11,,442266,,110000 00  115533..44  11,,442266,,110000 99,,229977
  AAeerroossoollss  SSCCAAQQMMDD  SSttaannddaarrddss  --  

RReeffoorrmmuullaattiioonn  
556699..22 00 55,,669922,,996688 00  556699..22  55,,669922,,996688 1100,,000022

  mmaarriinnee  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  AAdddd--oonn  ccoonnttrrooll  lleevveellss  1155..11 00 221188,,551188 00  1155..11  221188,,551188 1144,,447711
  AAuuttoommoobbiillee  rreeffiinniisshhiinngg  FFIIPP  RRuullee  ((VVOOCC  CCoonntteenntt  &&  TTEE))  11,,005533..2200 00 1188,,997777,,999988 00  11005533..22  1188,,997777,,999988 1188,,001199
  PPooiinntt  SSoouurrccee  IInndd..  SSuurrffaaccee  CCooaattiinngg  AAdddd--oonn  CCoonnttrrooll  LLeevveellss  44,,004422..7700 00 7744,,338866,,441166 00  44004422..77  7744,,338866,,441166 1188,,440000
  MMiisscceellllaanneeoouuss  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  AAdddd--oonn  ccoonnttrrooll  lleevveellss  773388 00 1177,,441188,,552244 00  773388  1177,,441188,,552244 2233,,660022
  AAiirrccrraafftt  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  AAdddd--oonn  ccoonnttrrooll  lleevveellss  1100..99 00 334444,,774477 00  1100..99  334444,,774477 3311,,662288
  PPaappeerr  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  AAdddd--oonn  ccoonnttrrooll  lleevveellss  6699..33 00 66,,006655,,110099 00  6699..33  66,,006655,,110099 8877,,552200
    TToottaall  6655,,997788..9900 3300,,443344..4400 117722,,331155,,440044 44,,005599,,998899  9966441133..33  117766,,337755,,339933 11,,882299
          
EEuuggeennee,,  
OORR  

WWeebb  OOffffsseett  LLiitthhooggrraapphhyy  NNeeww  CCTTGG  ((ccaarrbboonn  aaddssoorrbbeerr))  6677..66 00 --88,,444477 00  6677..66  --88,,444477 --112255

  CCuuttbbaacckk  AAsspphhaalltt  SSwwiittcchh  ttoo  eemmuullssiiffiieedd  aasspphhaallttss  335511..55 00 00 00  335511..55  00 00
  OOppeenn  BBuurrnniinngg  EEppiissooddiicc  BBaann  447733..99 8899..99 00 00  556633..88  00 00
  MMeettaall  pprroodduucctt  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  VVOOCC  ccoonntteenntt  lliimmiittss  &&  iimmpprroovveedd  9922..88 00 22,,331144 00  9922..88  22,,331144 2255
  WWoooodd  pprroodduucctt  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  RReeffoorrmmuullaattiioonnoonn  5588..66 00 11,,446644 00  5588..66  11,,446644 2255
  WWoooodd  ffuurrnniittuurree  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  RReeffoorrmmuullaattiioonnoonn  111144..88 00 4433,,002299 00  111144..88  4433,,002299 337755
  OOiill  aanndd  nnaattuurraall  ggaass  pprroodduuccttiioonn  ffiieell  RRAACCTT  ((eeqquuiippmmeenntt//mmaaiinntteennaannccee))  11..22 00 447700 00  11..22  447700 339922
  SSeerrvviiccee  ssttaattiioonnss  --  ssttaaggee  II--ttrruucckk  uunn  VVaappoorr  bbaallaannccee  &&  PP--VV  vvaallvveess  335588..99 00 118866,,118822 00  335588..99  118866,,118822 551199
  RReeccrreeaattiioonnaall  vveehhiicclleess  CCAARRBB  ssttaannddaarrddss  7755..88 00 4400,,009955 00  7755..88  4400,,009955 552299
  MMoottoorr  VVeehhiicclleess  EEnnhhaanncceedd  II//MM  22,,665599..9900 22,,336655..1100 995511,,553355 11,,990033,,006699  55002255  22,,885544,,660044 556688
  BBuullkk  TTeerrmmiinnaallss  RRAACCTT  117733..66 00 228899,,220000 00  117733..66  228899,,220000 11,,666666
  MMiisscceellllaanneeoouuss  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  MMAACCTT  lleevveell  ooff  ccoonnttrrooll  4499..22 00 112222,,885533 00  4499..22  112222,,885533 22,,449977
  AAddhheessiivveess  --  iinndduussttrriiaall  RRAACCTT  339988..99 00 999977,,116644 00  339988..99  999977,,116644 22,,550000
  AAeerroossoollss  CCAARRBB  TTiieerr  22  SSttaannddaarrddss  --  RReeffoorrmm  6677..33 00 116688,,227766 00  6677..33  116688,,227766 22,,550000
  AAuuttoommoobbiillee  rreeffiinniisshhiinngg  CCAARRBB  BBAARRCCTT  lliimmiittss  2277..44 00 110000,,665533 00  2277..44  110000,,665533 33,,667733
  NNoonnrrooaadd  ggaassoolliinnee  RReeffoorrmmuullaatteedd  ggaassoolliinnee  3344..88 00 117744,,000000 00  3344..88  117744,,000000 55,,000000
    TToottaall  55,,000066..2200 22,,445555..0000 33,,006688,,778888 11,,990033,,006699  77446611..22  44,,997711,,885577 666666
          
FFaaiirrffiieelldd,,  
CCTT  

SSeerrvviiccee  ssttaattiioonnss  --  ssttaaggee  II--ttrruucckk  uunn  VVaappoorr  bbaallaannccee  &&  PP--VV  vvaallvveess  334499..88 00 88,,774455 00  334499..88  88,,774455 2255

  WWoooodd  pprroodduucctt  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  RReeffoorrmmuullaattiioonnoonn  33..11 00 8800 00  33..11  8800 2266
  MMeettaall  pprroodduucctt  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  VVOOCC  ccoonntteenntt  lliimmiittss  &&  iimmpprroovveedd  8822..55 00 1111,,008899 00  8822..55  1111,,008899 113344
  RReeccrreeaattiioonnaall  vveehhiicclleess  CCAARRBB  ssttaannddaarrddss  221188 00 111155,,551144 00  221188  111155,,551144 553300
  WWoooodd  ffuurrnniittuurree  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  RReeffoorrmmuullaattiioonnoonn  2233..66 00 3377,,778822 00  2233..66  3377,,778822 11,,660011
  AAeerroossoollss  CCAARRBB  TTiieerr  22  SSttaannddaarrddss  --  RReeffoorrmm  110044..99 00 226622,,220000 00  110044..99  226622,,220000 22,,550000
  MMoottoorr  VVeehhiicclleess  CCaalliiffoorrnniiaa  RReeffoorrmm  441144..22 22,,558800..7700 00 1144,,334433,,665588  22999944..99  1144,,334433,,665588 44,,778899
  NNoonnrrooaadd  ggaassoolliinnee  RReeffoorrmmuullaatteedd  ggaassoolliinnee  7711..66 00 335588,,000000 00  7711..66  335588,,000000 55,,000000
  PPeessttiicciiddee  AApppplliiccaattiioonn  RReeffoorrmmuullaattiioonnoonn  --  FFIIPP  rruullee  11 00 88,,881166 00  11  88,,881166 88,,881166
  AAeerroossoollss  SSCCAAQQMMDD  SSttaannddaarrddss  --  

RReeffoorrmmuullaattiioonn  
110044..99 00 11,,004488,,880000 00  110044..99  11,,004488,,880000 99,,999988

  PPooiinntt  SSoouurrccee  IInndd..  SSuurrffaaccee  CCooaattiinngg  AAdddd--oonn  CCoonnttrrooll  LLeevveellss  3399..44 00 772255,,332288 00  3399..44  772255,,332288 1188,,440099
  AAuuttoommoobbiillee  rreeffiinniisshhiinngg  FFIIPP  RRuullee  ((VVOOCC  CCoonntteenntt  &&  TTEE))  117733..88 00 55,,006622,,006644 00  117733..88  55,,006622,,006644 2299,,112266
  MMiisscceellllaanneeoouuss  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  AAdddd--oonn  ccoonnttrrooll  lleevveellss  4455 00 22,,993377,,776677 00  4455  22,,993377,,776677 6655,,228844
  PPaappeerr  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  AAdddd--oonn  ccoonnttrrooll  lleevveellss  33..11 00 331133,,557722 00  33..11  331133,,557722 110011,,115522
    TToottaall  11,,663344..9900 22,,558800..7700 1100,,888899,,775577 1144,,334433,,665588  44221155..66  2255,,223333,,441155 55,,998866
          
FFrreessnnoo,,  
CCAA  

WWeebb  OOffffsseett  LLiitthhooggrraapphhyy  NNeeww  CCTTGG  ((ccaarrbboonn  aaddssoorrbbeerr))  44..11 00 --550088 00  44..11  --550088 --112244

  CCuuttbbaacckk  AAsspphhaalltt  SSwwiittcchh  ttoo  eemmuullssiiffiieedd  aasspphhaallttss  5577 00 00 00  5577  00 00
  OOppeenn  BBuurrnniinngg  EEppiissooddiicc  BBaann  227766..44 5522..44 00 00  332288..88  00 00
  PPooiinntt  SSoouurrccee  MMeettaall  SSuurrffaaccee  CCooaattiinngg  FFIIPP  VVOOCC  LLiimmiittss  5522..66 00 00 00  5522..66  00 00
  WWoooodd  pprroodduucctt  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  RReeffoorrmmuullaattiioonnoonn  66..22 00 115544 00  66..22  115544 2255
  MMeettaall  pprroodduucctt  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  VVOOCC  ccoonntteenntt  lliimmiittss  &&  iimmpprroovveedd  7777..55 00 11,,993311 00  7777..55  11,,993311 2255
  SSeerrvviiccee  ssttaattiioonnss  --  ssttaaggee  II--ttrruucckk  uunn  VVaappoorr  bbaallaannccee  &&  PP--VV  vvaallvveess  445544..22 00 110033,,443311 00  445544..22  110033,,443311 222288
  WWoooodd  ffuurrnniittuurree  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  RReeffoorrmmuullaattiioonnoonn  110022..11 00 3388,,227799 00  110022..11  3388,,227799 337755
  MMoottoorr  VVeehhiicclleess  EEnnhhaanncceedd  II//MM  775500..99 11,,226644..0000 229988,,665511 559977,,330011  22001144..99  889955,,995522 444455
  RReeccrreeaattiioonnaall  vveehhiicclleess  CCAARRBB  ssttaannddaarrddss  6600..88 00 3322,,222255 00  6600..88  3322,,222255 553300
  BBuullkk  TTeerrmmiinnaallss  RRAACCTT  5577..22 00 9955,,338800 00  5577..22  9955,,338800 11,,666677
  PPooiinntt  SSoouurrcceess  RREE  IImmpprroovveemmeennttss  33,,551199..3300 00 77,,003388,,666600 00  33551199..33  77,,003388,,666600 22,,000000
  MMiisscceellllaanneeoouuss  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  MMAACCTT  lleevveell  ooff  ccoonnttrrooll  2277..88 00 6699,,332211 00  2277..88  6699,,332211 22,,449944
  AAddhheessiivveess  --  iinndduussttrriiaall  RRAACCTT  1144..22 00 3355,,444444 00  1144..22  3355,,444444 22,,449966
  AAeerroossoollss  CCAARRBB  TTiieerr  22  SSttaannddaarrddss  --  RReeffoorrmm  111199..66 00 229988,,663388 00  111199..66  229988,,663388 22,,449977
  AAuuttoommoobbiillee  rreeffiinniisshhiinngg  CCAARRBB  BBAARRCCTT  lliimmiittss  5588..99 00 221177,,117700 00  5588..99  221177,,117700 33,,668877
  NNoonnrrooaadd  ggaassoolliinnee  RReeffoorrmmuullaatteedd  ggaassoolliinnee  6633 00 331155,,000000 00  6633  331155,,000000 55,,000000
  PPeessttiicciiddee  AApppplliiccaattiioonn  RReeffoorrmmuullaattiioonnoonn  --  FFIIPP  rruullee  774422..33 00 66,,990033,,446655 00  774422..33  66,,990033,,446655 99,,330000
  AAeerroossoollss  SSCCAAQQMMDD  SSttaannddaarrddss  --  

RReeffoorrmmuullaattiioonn  
111199..66 00 11,,119944,,555522 00  111199..66  11,,119944,,555522 99,,998888

  mmaarriinnee  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  AAdddd--oonn  ccoonnttrrooll  lleevveellss  1111..11 00 116600,,004488 00  1111..11  116600,,004488 1144,,441199
  MMiisscceellllaanneeoouuss  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  AAdddd--oonn  ccoonnttrrooll  lleevveellss  9933..66 00 11,,446600,,668811 00  9933..66  11,,446600,,668811 1155,,660066
  AAuuttoommoobbiillee  rreeffiinniisshhiinngg  FFIIPP  RRuullee  ((VVOOCC  CCoonntteenntt  &&  TTEE))  222255..55 00 44,,006622,,663355 00  222255..55  44,,006622,,663355 1188,,001166
  PPaappeerr  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  AAdddd--oonn  ccoonnttrrooll  lleevveellss  44..55 00 229988,,119933 00  44..55  229988,,119933 6666,,226655
    TToottaall  66,,889988..4400 11,,331166..4400 2222,,662233,,335500 559977,,330011  88221144..88  2233,,222200,,665511 22,,882277
          
GGrraanndd  
RRaappiiddss,,  MMII  

WWeebb  OOffffsseett  LLiitthhooggrraapphhyy  NNeeww  CCTTGG  ((ccaarrbboonn  aaddssoorrbbeerr))  88..55 00 --11,,006677 00  88..55  --11,,006677 --112266



  
  

  

                                                        CCOOSSTTSS  ,,  EECCOONNOOMMIICC  IIMMPPAACCTTSS,,  AANNDD  BBEENNEEFFIITTSS                                        110011

  CCuuttbbaacckk  AAsspphhaalltt  SSwwiittcchh  ttoo  eemmuullssiiffiieedd  aasspphhaallttss  8855..33 00 00 00  8855..33  00 00
  OOppeenn  BBuurrnniinngg  EEppiissooddiicc  BBaann  664488..11 112222..99 00 00  777711  00 00
  SSeerrvviiccee  ssttaattiioonnss  --  ssttaaggee  II--ttrruucckk  uunn  VVaappoorr  bbaallaannccee  &&  PP--VV  vvaallvveess  229922..22 00 77,,330055 00  229922..22  77,,330055 2255
  MMeettaall  pprroodduucctt  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  VVOOCC  ccoonntteenntt  lliimmiittss  &&  iimmpprroovveedd  119999..11 00 44,,998811 00  119999..11  44,,998811 2255
  WWoooodd  pprroodduucctt  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  RReeffoorrmmuullaattiioonnoonn  66..55 00 229988 00  66..55  229988 4466
  MMoottoorr  VVeehhiicclleess  EEnnhhaanncceedd  II//MM  ((ww//4499  SSttaattee  LLEEVV))  88,,003355..8800 55,,884411..0000 440099,,330022 881188,,660033  1133887766..88  11,,222277,,990055 8888
  PPhhaarrmmaacceeuuttiiccaall  mmaannuuffaaccttuurree  RRAACCTT  113388..22 00 4466,,228855 00  113388..22  4466,,228855 333355
  WWoooodd  ffuurrnniittuurree  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  RReeffoorrmmuullaattiioonnoonn  44,,996677..9900 00 11,,886622,,998877 00  44996677..99  11,,886622,,998877 337755
  OOiill  aanndd  nnaattuurraall  ggaass  pprroodduuccttiioonn  ffiieell  RRAACCTT  ((eeqquuiippmmeenntt//mmaaiinntteennaannccee))  3377..22 00 1144,,777700 00  3377..22  1144,,777700 339977
  RReeccrreeaattiioonnaall  vveehhiicclleess  CCAARRBB  ssttaannddaarrddss  554488..11 00 229900,,446688 00  554488..11  229900,,446688 553300
  PPooiinntt  SSoouurrcceess  RREE  IImmpprroovveemmeennttss  66,,002255..1100 00 1122,,005500,,111100 00  66002255..11  1122,,005500,,111100 22,,000000
  AAeerroossoollss  CCAARRBB  TTiieerr  22  SSttaannddaarrddss  --  RReeffoorrmm  110022..66 00 225566,,336688 00  110022..66  225566,,336688 22,,449999
  AAddhheessiivveess  --  iinndduussttrriiaall  RRAACCTT  113300..66 00 332266,,339900 00  113300..66  332266,,339900 22,,449999
  AAuuttoommoobbiillee  rreeffiinniisshhiinngg  CCAARRBB  BBAARRCCTT  lliimmiittss  6622..22 00 222288,,990044 00  6622..22  222288,,990044 33,,668800
  MMoottoorr  VVeehhiicclleess  CCaalliiffoorrnniiaa  RReeffoorrmm  336644..66 22,,998844..1100 00 1133,,440088,,002266  33334488..77  1133,,440088,,002266 44,,000044
  NNoonnrrooaadd  ggaassoolliinnee  RReeffoorrmmuullaatteedd  ggaassoolliinnee  110011..66 00 550088,,000000 00  110011..66  550088,,000000 55,,000000
  MMoottoorr  VVeehhiicclleess  FFeeddeerraall  RReeffoorrmm  11,,884444..4400 448888..66 1133,,999966,,117711 00  22333333  1133,,999966,,117711 55,,999999
  PPeessttiicciiddee  AApppplliiccaattiioonn  RReeffoorrmmuullaattiioonnoonn  --  FFIIPP  rruullee  7722..55 00 667733,,550066 00  7722..55  667733,,550066 99,,229900
  AAeerroossoollss  SSCCAAQQMMDD  SSttaannddaarrddss  --  

RReeffoorrmmuullaattiioonn  
110022..66 00 11,,002255,,447722 00  110022..66  11,,002255,,447722 99,,999955

  mmaarriinnee  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  AAdddd--oonn  ccoonnttrrooll  lleevveellss  6688..11 00 998855,,551100 00  6688..11  998855,,551100 1144,,447722
  AAuuttoommoobbiillee  rreeffiinniisshhiinngg  FFIIPP  RRuullee  ((VVOOCC  CCoonntteenntt  &&  TTEE))  223377..66 00 44,,228822,,114466 00  223377..66  44,,228822,,114466 1188,,002233
  MMiisscceellllaanneeoouuss  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  AAdddd--oonn  ccoonnttrrooll  lleevveellss  11,,336666..5500 00 3311,,111177,,332266 00  11336666..55  3311,,111177,,332266 2222,,777722
  AAiirrccrraafftt  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  AAdddd--oonn  ccoonnttrrooll  lleevveellss  33..77 00 113322,,886655 00  33..77  113322,,886655 3355,,990099
  PPaappeerr  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  AAdddd--oonn  ccoonnttrrooll  lleevveellss  2222..22 00 11,,440022,,330099 00  2222..22  11,,440022,,330099 6633,,116677
    TToottaall  2255,,447711..2200 99,,443366..6600 6699,,662200,,440066 1144,,222266,,662299  3344990077..88  8833,,884477,,003355 22,,440022
          
HHaarrttffoorrdd,,  
CCTT  

OOppeenn  BBuurrnniinngg  EEppiissooddiicc  BBaann  889900..44 116688..99 00 00  11005599..33  00 00

  PPooiinntt  SSoouurrccee  MMeettaall  SSuurrffaaccee  CCooaattiinngg  FFIIPP  VVOOCC  LLiimmiittss  110022..99 00 00 00  110022..99  00 00
  WWoooodd  pprroodduucctt  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  RReeffoorrmmuullaattiioonnoonn  55..55 00 113366 00  55..55  113366 2255
  SSeerrvviiccee  ssttaattiioonnss  --  ssttaaggee  II--ttrruucckk  uunn  VVaappoorr  bbaallaannccee  &&  PP--VV  vvaallvveess  550088..99 00 1122,,772233 00  550088..99  1122,,772233 2255
  MMeettaall  pprroodduucctt  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  VVOOCC  ccoonntteenntt  lliimmiittss  &&  iimmpprroovveedd  110033..88 00 1133,,995577 00  110033..88  1133,,995577 113344
  RReeccrreeaattiioonnaall  vveehhiicclleess  CCAARRBB  ssttaannddaarrddss  334422 00 118811,,117799 00  334422  118811,,117799 553300
  WWoooodd  ffuurrnniittuurree  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  RReeffoorrmmuullaattiioonnoonn  9922 00 114466,,993388 00  9922  114466,,993388 11,,559977
  AAeerroossoollss  CCAARRBB  TTiieerr  22  SSttaannddaarrddss  --  RReeffoorrmm  115599 00 339977,,551188 00  115599  339977,,551188 22,,550000
  MMoottoorr  VVeehhiicclleess  CCaalliiffoorrnniiaa  RReeffoorrmm  770088 44,,440000..2200 00 2222,,336655,,556699  55110088..22  2222,,336655,,556699 44,,337788
  NNoonnrrooaadd  ggaassoolliinnee  RReeffoorrmmuullaatteedd  ggaassoolliinnee  111122..55 00 556622,,550000 00  111122..55  556622,,550000 55,,000000
  PPeessttiicciiddee  AApppplliiccaattiioonn  RReeffoorrmmuullaattiioonnoonn  --  FFIIPP  rruullee  1155..33 00 114411,,667766 00  1155..33  114411,,667766 99,,226600
  AAeerroossoollss  SSCCAAQQMMDD  SSttaannddaarrddss  --  

RReeffoorrmmuullaattiioonn  
115599..11 00 11,,559900,,007722 00  115599..11  11,,559900,,007722 99,,999944

  PPooiinntt  SSoouurrccee  IInndd..  SSuurrffaaccee  CCooaattiinngg  AAdddd--oonn  CCoonnttrrooll  LLeevveellss  55..88 00 110077,,445566 00  55..88  110077,,445566 1188,,552277
  AAuuttoommoobbiillee  rreeffiinniisshhiinngg  FFIIPP  RRuullee  ((VVOOCC  CCoonntteenntt  &&  TTEE))  229988..66 00 88,,669977,,445500 00  229988..66  88,,669977,,445500 2299,,112277
  AAiirrccrraafftt  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  AAdddd--oonn  ccoonnttrrooll  lleevveellss  111166..44 00 66,,009944,,663355 00  111166..44  66,,009944,,663355 5522,,335599
  MMiisscceellllaanneeoouuss  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  AAdddd--oonn  ccoonnttrrooll  lleevveellss  8888..44 00 66,,447799,,445500 00  8888..44  66,,447799,,445500 7733,,229977
  PPaappeerr  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  AAdddd--oonn  ccoonnttrrooll  lleevveellss  2222..77 00 22,,227788,,112211 00  2222..77  22,,227788,,112211 110000,,335588
    TToottaall  33,,773311..3300 44,,556699..1100 2266,,770033,,881111 2222,,336655,,556699  88330000..44  4499,,006699,,338800 55,,991122
          
HHoouussttoonn,,  
TTXX  

WWeebb  OOffffsseett  LLiitthhooggrraapphhyy  NNeeww  CCTTGG  ((ccaarrbboonn  aaddssoorrbbeerr))  1100..55 00 --11,,331199 00  1100..55  --11,,331199 --112266

  CCuuttbbaacckk  AAsspphhaalltt  SSwwiittcchh  ttoo  eemmuullssiiffiieedd  aasspphhaallttss  111122..66 00 00 00  111122..66  00 00
  OOppeenn  bbuurrnniinngg  SSeeaassoonnaall//eeppiissooddiicc  bbaann  7733..77 1133..88 00 00  8877..55  00 00
  mmaarriinnee  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  AAdddd--oonn  ccoonnttrrooll  lleevveellss  00 00 00 00  00  00 00
  PPaappeerr  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  AAdddd--oonn  ccoonnttrrooll  lleevveellss  00 00 00 00  00  00 00
  PPooiinntt  SSoouurrccee  MMeettaall  SSuurrffaaccee  CCooaattiinngg  FFIIPP  VVOOCC  LLiimmiittss  00 00 00 00  00  00 00
  PPooiinntt  SSoouurrcceess  RREE  IImmpprroovveemmeennttss  00 00 00 00  00  00 00
  PPooiinntt  SSoouurrccee  WWoooodd  PPrroodduucctt  

CCooaattiinngg  
FFIIPP  VVOOCC  LLiimmiittss  6622..88 00 11,,557700 00  6622..88  11,,557700 2255

  MMeettaall  pprroodduucctt  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  VVOOCC  ccoonntteenntt  lliimmiittss  &&  iimmpprroovveedd  55..11 00 112299 00  55..11  112299 2255
  WWoooodd  pprroodduucctt  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  RReeffoorrmmuullaattiioonnoonn  11..55 00 3388 00  11..55  3388 2255
  MMoottoorr  VVeehhiicclleess  EEnnhhaanncceedd  II//MM  ((ww//4499  SSttaattee  LLEEVV))  11,,663355..5500 11,,116688..2200 229911,,555511 558833,,110011  22880033..77  887744,,665522 331122
  WWoooodd  ffuurrnniittuurree  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  RReeffoorrmmuullaattiioonnoonn  1122..11 00 44,,553366 00  1122..11  44,,553366 337755
  OOiill  aanndd  nnaattuurraall  ggaass  pprroodduuccttiioonn  ffiieell  RRAACCTT  ((eeqquuiippmmeenntt//mmaaiinntteennaannccee))  1111..88 00 44,,667744 00  1111..88  44,,667744 339966
  RReeccrreeaattiioonnaall  vveehhiicclleess  CCAARRBB  ssttaannddaarrddss  2211..55 00 1111,,336633 00  2211..55  1111,,336633 552299
  SSeerrvviiccee  ssttaattiioonnss  --  ssttaaggee  II--ttrruucckk  uunn  VVaappoorr  bbaallaannccee  &&  PP--VV  vvaallvveess  226600..99 00 119955,,446677 00  226600..99  119955,,446677 774499
  BBuullkk  TTeerrmmiinnaallss  RRAACCTT  220033..77 00 333399,,550077 00  220033..77  333399,,550077 11,,666677
  MMiisscceellllaanneeoouuss  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  MMAACCTT  lleevveell  ooff  ccoonnttrrooll  22..22 00 55,,447799 00  22..22  55,,447799 22,,449900
  AAeerroossoollss  CCAARRBB  TTiieerr  22  SSttaannddaarrddss  --  RReeffoorrmm  1177..99 00 4444,,775544 00  1177..99  4444,,775544 22,,550000
  AAddhheessiivveess  --  iinndduussttrriiaall  RRAACCTT  2277..22 00 6688,,111155 00  2277..22  6688,,111155 22,,550044
  AAuuttoommoobbiillee  rreeffiinniisshhiinngg  CCAARRBB  BBAARRCCTT  lliimmiittss  22..77 00 1100,,119966 00  22..77  1100,,119966 33,,777766
  MMoottoorr  VVeehhiicclleess  FFeeddeerraall  RReeffoorrmm  445566..66 9999 22,,662222,,333377 00  555555..66  22,,662222,,333377 44,,772200
  NNoonnrrooaadd  ggaassoolliinnee  RReeffoorrmmuullaatteedd  ggaassoolliinnee  1133..77 00 6688,,550000 00  1133..77  6688,,550000 55,,000000
  PPeessttiicciiddee  AApppplliiccaattiioonn  RReeffoorrmmuullaattiioonnoonn  --  FFIIPP  rruullee  110055..66 00 998811,,661166 00  110055..66  998811,,661166 99,,229966
  AAeerroossoollss  SSCCAAQQMMDD  SSttaannddaarrddss  --  

RReeffoorrmmuullaattiioonn  
1177..88 00 117799,,001166 00  1177..88  117799,,001166 1100,,005577

  AAuuttoommoobbiillee  rreeffiinniisshhiinngg  FFIIPP  RRuullee  ((VVOOCC  CCoonntteenntt  &&  TTEE))  1100..66 00 119900,,774488 00  1100..66  119900,,774488 1177,,999955
  MMiisscceellllaanneeoouuss  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  AAdddd--oonn  ccoonnttrrooll  lleevveellss  22..66 00 4466,,990022 00  22..66  4466,,990022 1188,,003399
  PPooiinntt  SSoouurrccee  IInndd..  SSuurrffaaccee  CCooaattiinngg  AAdddd--oonn  CCoonnttrrooll  LLeevveellss  8855 00 11,,556644,,882288 00  8855  11,,556644,,882288 1188,,441100
    TToottaall  33,,115533..6600 11,,228811..0000 66,,663300,,000077 558833,,110011  44443344..66  77,,221133,,110088 11,,662277
          
HHuunnttiinnggttoonn
,,  WWVV  

WWeebb  OOffffsseett  LLiitthhooggrraapphhyy  NNeeww  CCTTGG  ((ccaarrbboonn  aaddssoorrbbeerr))  88..77 00 --11,,008877 00  88..77  --11,,008877 --112255

  CCuuttbbaacckk  AAsspphhaalltt  SSwwiittcchh  ttoo  eemmuullssiiffiieedd  aasspphhaallttss  7777..55 00 00 00  7777..55  00 00



  
  

  

110022                                RRPPPPII  

  OOppeenn  BBuurrnniinngg  EEppiissooddiicc  BBaann  444433 8833..66 00 00  552266..66  00 00
  MMeettaall  pprroodduucctt  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  VVOOCC  ccoonntteenntt  lliimmiittss  &&  iimmpprroovveedd  4433..33 00 11,,772211 00  4433..33  11,,772211 4400
  SSOOCCMMII  ffuuggiittiivveess  RRAACCTT  6611..33 00 88,,334455 00  6611..33  88,,334455 113366
  MMoottoorr  VVeehhiicclleess  EEnnhhaanncceedd  II//MM  ((ww//4499  SSttaattee  LLEEVV))  33,,225566..8800 22,,443355..5500 226633,,119966 552266,,339922  55669922..33  778899,,558888 113399
  OOiill  aanndd  nnaattuurraall  ggaass  pprroodduuccttiioonn  ffiieell  RRAACCTT  ((eeqquuiippmmeenntt//mmaaiinntteennaannccee))  00..55 00 118888 00  00..55  118888 337766
  SSeerrvviiccee  ssttaattiioonnss  --  ssttaaggee  II--ttrruucckk  uunn  VVaappoorr  bbaallaannccee  &&  PP--VV  vvaallvveess  224411..66 00 9933,,557777 00  224411..66  9933,,557777 338877
  WWoooodd  ffuurrnniittuurree  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  RReeffoorrmmuullaattiioonnoonn  2266..88 00 1100,,552233 00  2266..88  1100,,552233 339933
  RReeccrreeaattiioonnaall  vveehhiicclleess  CCAARRBB  ssttaannddaarrddss  3344 00 1188,,001199 00  3344  1188,,001199 553300
  BBuullkk  TTeerrmmiinnaallss  RRAACCTT  3366..66 00 6600,,991133 00  3366..66  6600,,991133 11,,666644
  PPooiinntt  SSoouurrcceess  RREE  IImmpprroovveemmeennttss  66,,228811..0000 00 1122,,556611,,884400 00  66228811  1122,,556611,,884400 22,,000000
  AAeerroossoollss  CCAARRBB  TTiieerr  22  SSttaannddaarrddss  --  RReeffoorrmm  5511..11 00 112277,,660022 00  5511..11  112277,,660022 22,,449977
  MMiisscceellllaanneeoouuss  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  MMAACCTT  lleevveell  ooff  ccoonnttrrooll  1133..77 00 3344,,222233 00  1133..77  3344,,222233 22,,449988
  AAddhheessiivveess  --  iinndduussttrriiaall  RRAACCTT  2233..88 00 5599,,552222 00  2233..88  5599,,552222 22,,550011
  AAuuttoommoobbiillee  rreeffiinniisshhiinngg  CCAARRBB  BBAARRCCTT  lliimmiittss  1122..66 00 4466,,557755 00  1122..66  4466,,557755 33,,669966
  MMoottoorr  VVeehhiicclleess  CCaalliiffoorrnniiaa  RReeffoorrmm  114455..11 11,,226677..4400 00 55,,446666,,888899  11441122..55  55,,446666,,888899 33,,887700
  SSOOCCMMII  bbaattcchh  rreeaaccttoorr  pprroocceesssseess  NNeeww  CCTTGG  110055..11 00 442266,,115522 00  110055..11  442266,,115522 44,,005555
  NNoonnrrooaadd  ggaassoolliinnee  RReeffoorrmmuullaatteedd  ggaassoolliinnee  2233..77 00 111188,,550000 00  2233..77  111188,,550000 55,,000000
  MMoottoorr  VVeehhiicclleess  FFeeddeerraall  RReeffoorrmm  772299..33 220055..33 55,,770088,,999900 00  993344..66  55,,770088,,999900 66,,110088
  PPeessttiicciiddee  AApppplliiccaattiioonn  RReeffoorrmmuullaattiioonnoonn  --  FFIIPP  rruullee  44..33 00 3399,,661188 00  44..33  3399,,661188 99,,221133
  AAeerroossoollss  SSCCAAQQMMDD  SSttaannddaarrddss  --  

RReeffoorrmmuullaattiioonn  
5511..11 00 551100,,440088 00  5511..11  551100,,440088 99,,998888

  mmaarriinnee  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  AAdddd--oonn  ccoonnttrrooll  lleevveellss  55..77 00 8822,,339933 00  55..77  8822,,339933 1144,,445555
  MMiisscceellllaanneeoouuss  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  AAdddd--oonn  ccoonnttrrooll  lleevveellss  1100 00 116644,,112211 00  1100  116644,,112211 1166,,441122
  AAuuttoommoobbiillee  rreeffiinniisshhiinngg  FFIIPP  RRuullee  ((VVOOCC  CCoonntteenntt  &&  TTEE))  4488..44 00 887711,,226655 00  4488..44  887711,,226655 1188,,000011
  PPooiinntt  SSoouurrccee  IInndd..  SSuurrffaaccee  CCooaattiinngg  AAdddd--oonn  CCoonnttrrooll  LLeevveellss  1122..44 00 222288,,334444 00  1122..44  222288,,334444 1188,,441155
  PPaappeerr  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  AAdddd--oonn  ccoonnttrrooll  lleevveellss  00..55 00 3388,,006600 00  00..55  3388,,006600 7766,,112200
    TToottaall  1111,,774477..9900 33,,999911..8800 2211,,447733,,000088 55,,999933,,228811  1155773399..77  2277,,446666,,228899 11,,774455
          
KKnnooxxvviillllee,,  
TTNN  

WWeebb  OOffffsseett  LLiitthhooggrraapphhyy  NNeeww  CCTTGG  ((ccaarrbboonn  aaddssoorrbbeerr))  7799..99 00 --99,,999977 00  7799..99  --99,,999977 --112255

  CCuuttbbaacckk  AAsspphhaalltt  SSwwiittcchh  ttoo  eemmuullssiiffiieedd  aasspphhaallttss  228800..66 00 00 00  228800..66  00 00
  OOppeenn  BBuurrnniinngg  EEppiissooddiicc  BBaann  993388..22 117777..99 00 00  11111166..11  00 00
  SSeerrvviiccee  ssttaattiioonnss  --  ssttaaggee  II--ttrruucckk  uunn  VVaappoorr  bbaallaannccee  &&  PP--VV  vvaallvveess  335588..22 00 88,,995566 00  335588..22  88,,995566 2255
  MMeettaall  pprroodduucctt  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  VVOOCC  ccoonntteenntt  lliimmiittss  &&  iimmpprroovveedd  116677..11 00 88,,221166 00  116677..11  88,,221166 4499
  WWoooodd  pprroodduucctt  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  RReeffoorrmmuullaattiioonnoonn  22..11 00 113355 00  22..11  113355 6644
  MMoottoorr  VVeehhiicclleess  EEnnhhaanncceedd  II//MM  ((ww//4499  SSttaattee  LLEEVV))  88,,994422..2200 66,,440077..4400 11,,664488,,663311 33,,229977,,226633  1155334499..66  44,,994455,,889944 332222
  WWoooodd  ffuurrnniittuurree  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  RReeffoorrmmuullaattiioonnoonn  228844..66 00 110066,,774433 00  228844..66  110066,,774433 337755
  RReeccrreeaattiioonnaall  vveehhiicclleess  CCAARRBB  ssttaannddaarrddss  4422..88 00 2222,,770033 00  4422..88  2222,,770033 553300
  PPrroocceessss  HHeeaatteerrss  --  NNaattuurraall  GGaass  UULLNNBB  00 6622..77 00 4400,,002200  6622..77  4400,,002200 663388
  IInndduussttrriiaall  BBooiilleerr  --  RReessiidduuaall  OOiill  LLNNBB  00 1166..22 00 1122,,116688  1166..22  1122,,116688 775511
  CCeemmeenntt  MMaannuuffaaccttuurriinngg  --  DDrryy  LLNNBB  00 226622..99 00 221100,,667700  226622..99  221100,,667700 880011
  IInndduussttrriiaall  BBooiilleerr  --  NNaattuurraall  GGaass  LLNNBB  00 3311..22 00 2288,,882233  3311..22  2288,,882233 992244
  CCeemmeenntt  MMaannuuffaaccttuurriinngg  --  DDrryy  SSNNCCRR  --  UUrreeaa  bbaasseedd  00 226622..99 00 332233,,886655  226622..99  332233,,886655 11,,223322
  IInndduussttrriiaall  BBooiilleerr  --  DDiissttiillllaattee  OOiill  LLNNBB  00 22..22 00 33,,008800  22..22  33,,008800 11,,440000
  IInndduussttrriiaall  BBooiilleerr  --  PPCC  LLNNBB  00 888844..55 00 11,,442211,,774444  888844..55  11,,442211,,774444 11,,660077
  IInndduussttrriiaall  BBooiilleerr  --  SSttookkeerr  SSNNCCRR  00 111133..66 00 224444,,777799  111133..66  224444,,777799 22,,115555
  AArreeaa  SSoouurrccee  IInndduussttrriiaall  OOiill  CCoommbb  RRAACCTT  ttoo  ssmmaallll  ssoouurrcceess  00 00..88 00 11,,775588  00..88  11,,775588 22,,119988
  MMiisscceellllaanneeoouuss  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  MMAACCTT  lleevveell  ooff  ccoonnttrrooll  3322..99 00 8822,,113388 00  3322..99  8822,,113388 22,,449977
  AAddhheessiivveess  --  iinndduussttrriiaall  RRAACCTT  332299..44 00 882233,,668888 00  332299..44  882233,,668888 22,,550011
  AAeerroossoollss  CCAARRBB  TTiieerr  22  SSttaannddaarrddss  --  RReeffoorrmm  110088..55 00 227711,,552244 00  110088..55  227711,,552244 22,,550033
  AAuuttoommoobbiillee  rreeffiinniisshhiinngg  CCAARRBB  BBAARRCCTT  lliimmiittss  3333..11 00 112211,,999900 00  3333..11  112211,,999900 33,,668855
  AArreeaa  SSoouurrccee  IInndduussttrriiaall  CCooaall  CCoommbb  RRAACCTT  ttoo  ssmmaallll  ssoouurrcceess  00 2222..77 00 8888,,225599  2222..77  8888,,225599 33,,888888
  MMoottoorr  VVeehhiicclleess  CCaalliiffoorrnniiaa  RReeffoorrmm  --111133..22 33,,111111..8800 00 1144,,008822,,117755  22999988..66  1144,,008822,,117755 44,,669966
  NNoonnrrooaadd  ggaassoolliinnee  RReeffoorrmmuullaatteedd  ggaassoolliinnee  5588..77 00 229933,,550000 00  5588..77  229933,,550000 55,,000000
  IInndduussttrriiaall  BBooiilleerr  --  RReessiidduuaall  OOiill  LLNNBB  ++  FFGGRR  00 66..22 00 3344,,557722  66..22  3344,,557722 55,,557766
  MMoottoorr  VVeehhiicclleess  FFeeddeerraall  RReeffoorrmm  11,,994433..4400 554411..88 1144,,770033,,223399 00  22448855..22  1144,,770033,,223399 55,,991166
  IInndduussttrriiaall  BBooiilleerr  --  NNaattuurraall  GGaass  LLNNBB  ++  FFGGRR  00 66..22 00 3388,,110077  66..22  3388,,110077 66,,114466
  IInndduussttrriiaall  BBooiilleerr  --  RReessiidduuaall  OOiill  SSCCRR  00 1122..66 00 8899,,998800  1122..66  8899,,998800 77,,114411
  NNoonnrrooaadd  DDiieesseellss  CCAARRBB  SSttddss  ffoorr  >>  117755  HHPP  00 6677..88 00 555533,,888800  6677..88  555533,,888800 88,,116699
  IInndduussttrriiaall  BBooiilleerr  --  DDiissttiillllaattee  OOiill  LLNNBB  ++  FFGGRR  00 00..55 00 44,,228833  00..55  44,,228833 88,,556666
  IInndduussttrriiaall  BBooiilleerr  --  NNaattuurraall  GGaass  SSCCRR  00 1122..66 00 111122,,774422  1122..66  111122,,774422 88,,994488
  PPeessttiicciiddee  AApppplliiccaattiioonn  RReeffoorrmmuullaattiioonnoonn  --  FFIIPP  rruullee  99..33 00 8866,,660011 00  99..33  8866,,660011 99,,331122
  IInndduussttrriiaall  BBooiilleerr  --  SSttookkeerr  SSCCRR  00 9900..99 00 990055,,220022  9900..99  990055,,220022 99,,995588
  CCoommmmeerrcciiaall  MMaarriinnee  VVeesssseellss  EEmmiissssiioonn  FFeeeess  00 3333..22 00 333311,,553355  3333..22  333311,,553355 99,,998866
  AAeerroossoollss  SSCCAAQQMMDD  SSttaannddaarrddss  --  RReeffoorrmmuullaattiioonn  110088..55 00 11,,008866,,009966 00  110088..55  11,,008866,,009966 1100,,001100
  IInndduussttrriiaall  BBooiilleerr  --  DDiissttiillllaattee  OOiill  SSCCRR  00 00..99 00 99,,113366  00..99  99,,113366 1100,,115511
  CCeemmeenntt  MMaannuuffaaccttuurriinngg  --  DDrryy  SSCCRR  00 331155..55 00 33,,553300,,444444  331155..55  33,,553300,,444444 1111,,119900
  IInndduussttrriiaall  BBooiilleerr  --  PPCC  SSNNCCRR  00 117766..99 00 22,,119922,,664444  117766..99  22,,119922,,664444 1122,,339955
  mmaarriinnee  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  AAdddd--oonn  ccoonnttrrooll  lleevveellss  112222..44 00 11,,777711,,330000 00  112222..44  11,,777711,,330000 1144,,447711
  AAuuttoommoobbiillee  rreeffiinniisshhiinngg  FFIIPP  RRuullee  ((VVOOCC  CCoonntteenntt  &&  TTEE))  112266..66 00 22,,228822,,114411 00  112266..66  22,,228822,,114411 1188,,002266
  PPooiinntt  SSoouurrccee  IInndd..  SSuurrffaaccee  CCooaattiinngg  AAdddd--oonn  CCoonnttrrooll  LLeevveellss  886644 00 1155,,889966,,777722 00  886644  1155,,889966,,777722 1188,,339999
  PPaappeerr  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  AAdddd--oonn  ccoonnttrrooll  lleevveellss  1133..55 00 330088,,885577 00  1133..55  330088,,885577 2222,,887788
  IInndduussttrriiaall  BBooiilleerr  --  PPCC  SSCCRR  00 226655..44 00 66,,881111,,772244  226655..44  66,,881111,,772244 2255,,666666
  PPrroocceessss  HHeeaatteerrss  --  NNaattuurraall  GGaass  LLNNBB  ++  SSCCRR  00 1100..99 00 330044,,559988  1100..99  330044,,559988 2277,,994455
  AAiirrccrraafftt  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  AAdddd--oonn  ccoonnttrrooll  lleevveellss  44 00 112255,,771199 00  44  112255,,771199 3311,,443300
  MMiisscceellllaanneeoouuss  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  AAdddd--oonn  ccoonnttrrooll  lleevveellss  117799..33 00 88,,557700,,334433 00  117799..33  88,,557700,,334433 4477,,779999
  MMoottoorr  VVeehhiicclleess  RReeffoorrmm  DDiieesseell  00 113311 00 66,,664488,,665566  113311  66,,664488,,665566 5500,,775533
    TToottaall  1144,,991166..1100 1133,,002299..2200 4488,,220099,,229955 4411,,332222,,110077  2277994455..33  8899,,553311,,440022 33,,220044
          
LLooss  AAnnggeelleess,,  
CCAA  

AAeerroossoollss  CCAARRBB  TTiieerr  22  SSttaannddaarrddss  --  RReeffoorrmm  00 00 00 00  00  00 00

  AAeerroossoollss  SSCCAAQQMMDD  SSttaannddaarrddss  --  
RReeffoorrmmuullaattiioonn  

00 00 00 00  00  00 00



  
  

  

                                                        CCOOSSTTSS  ,,  EECCOONNOOMMIICC  IIMMPPAACCTTSS,,  AANNDD  BBEENNEEFFIITTSS                                        110033

  AAiirrccrraafftt  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  AAdddd--oonn  ccoonnttrrooll  lleevveellss  00 00 00 00  00  00 00
  AAuuttoommoobbiillee  rreeffiinniisshhiinngg  CCAARRBB  BBAARRCCTT  lliimmiittss  00 00 00 00  00  00 00
  AAuuttoommoobbiillee  rreeffiinniisshhiinngg  FFIIPP  RRuullee  ((VVOOCC  CCoonntteenntt  &&  TTEE))  00 00 00 00  00  00 00
  mmaarriinnee  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  AAdddd--oonn  ccoonnttrrooll  lleevveellss  00 00 00 00  00  00 00
  MMeettaall  pprroodduucctt  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  VVOOCC  ccoonntteenntt  lliimmiittss  &&  iimmpprroovveedd  00 00 00 00  00  00 00
  MMiisscceellllaanneeoouuss  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  AAdddd--oonn  ccoonnttrrooll  lleevveellss  00 00 00 00  00  00 00
  MMiisscceellllaanneeoouuss  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  MMAACCTT  lleevveell  ooff  ccoonnttrrooll  00 00 00 00  00  00 00
  NNoonnrrooaadd  ggaassoolliinnee  RReeffoorrmmuullaatteedd  ggaassoolliinnee  00 00 00 00  00  00 00
  OOppeenn  BBuurrnniinngg  EEppiissooddiicc  BBaann  00 00 00 00  00  00 00
  PPaappeerr  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  AAdddd--oonn  ccoonnttrrooll  lleevveellss  00 00 00 00  00  00 00
  PPeessttiicciiddee  AApppplliiccaattiioonn  RReeffoorrmmuullaattiioonnoonn  --  FFIIPP  rruullee  00 00 00 00  00  00 00
  PPooiinntt  SSoouurrccee  IInndd..  SSuurrffaaccee  CCooaattiinngg  AAdddd--oonn  CCoonnttrrooll  LLeevveellss  00 00 00 00  00  00 00
  PPooiinntt  SSoouurrccee  MMeettaall  SSuurrffaaccee  CCooaattiinngg  FFIIPP  VVOOCC  LLiimmiittss  00 00 00 00  00  00 00
  PPooiinntt  SSoouurrccee  WWoooodd  PPrroodduucctt  

CCooaattiinngg  
FFIIPP  VVOOCC  LLiimmiittss  00 00 00 00  00  00 00

  PPooiinntt  SSoouurrcceess  RREE  IImmpprroovveemmeennttss  00 00 00 00  00  00 00
  RReeccrreeaattiioonnaall  vveehhiicclleess  CCAARRBB  ssttaannddaarrddss  00 00 00 00  00  00 00
  SSeerrvviiccee  ssttaattiioonnss  --  ssttaaggee  II--ttrruucckk  uunn  VVaappoorr  bbaallaannccee  &&  PP--VV  vvaallvveess  00 00 00 00  00  00 00
  WWoooodd  ffuurrnniittuurree  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  RReeffoorrmmuullaattiioonnoonn  00 00 00 00  00  00 00
  WWoooodd  pprroodduucctt  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  RReeffoorrmmuullaattiioonnoonn  00 00 00 00  00  00 00
    TToottaall  00 00 00 00  00  00 00
          
MMaanniittoowwoo
cc,,  WWII  

WWeebb  OOffffsseett  LLiitthhooggrraapphhyy  NNeeww  CCTTGG  ((ccaarrbboonn  aaddssoorrbbeerr))  22..55 00 --331122 00  22..55  --331122 --112255

  OOppeenn  BBuurrnniinngg  EEppiissooddiicc  BBaann  116633..55 3300..99 00 00  119944..44  00 00
  PPooiinntt  SSoouurrccee  MMeettaall  SSuurrffaaccee  CCooaattiinngg  FFIIPP  VVOOCC  LLiimmiittss  1166..44 00 00 00  1166..44  00 00
  MMeettaall  pprroodduucctt  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  VVOOCC  ccoonntteenntt  lliimmiittss  &&  iimmpprroovveedd  3344..77 00 886655 00  3344..77  886655 2255
  PPooiinntt  SSoouurrccee  WWoooodd  PPrroodduucctt  

CCooaattiinngg  
FFIIPP  VVOOCC  LLiimmiittss  1177..99 00 444477 00  1177..99  444477 2255

  WWoooodd  pprroodduucctt  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  RReeffoorrmmuullaattiioonnoonn  22 00 5500 00  22  5500 2255
  SSeerrvviiccee  ssttaattiioonnss  --  ssttaaggee  II--ttrruucckk  uunn  VVaappoorr  bbaallaannccee  &&  PP--VV  vvaallvveess  4488..66 00 11,,222200 00  4488..66  11,,222200 2255
  MMoottoorr  VVeehhiicclleess  EEnnhhaanncceedd  II//MM  ((ww//4499  SSttaattee  LLEEVV))  11,,227744..4400 11,,003300..2200 9911,,778800 118833,,556600  22330044..66  227755,,334400 111199
  WWoooodd  ffuurrnniittuurree  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  RReeffoorrmmuullaattiioonnoonn  111166..44 00 4433,,665599 00  111166..44  4433,,665599 337755
  RReeccrreeaattiioonnaall  vveehhiicclleess  CCAARRBB  ssttaannddaarrddss  4400..77 00 2211,,558844 00  4400..77  2211,,558844 553300
  AAeerroossoollss  CCAARRBB  TTiieerr  22  SSttaannddaarrddss  --  RReeffoorrmm  1199..99 00 4499,,559966 00  1199..99  4499,,559966 22,,449922
  MMiisscceellllaanneeoouuss  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  MMAACCTT  lleevveell  ooff  ccoonnttrrooll  5566..88 00 114422,,004411 00  5566..88  114422,,004411 22,,550011
  MMoottoorr  VVeehhiicclleess  CCaalliiffoorrnniiaa  RReeffoorrmm  5566..66 558800..55 00 22,,229999,,227744  663377..11  22,,229999,,227744 33,,660099
  AAuuttoommoobbiillee  rreeffiinniisshhiinngg  CCAARRBB  BBAARRCCTT  lliimmiittss  88..11 00 2299,,888811 00  88..11  2299,,888811 33,,668899
  NNoonnrrooaadd  ggaassoolliinnee  RReeffoorrmmuullaatteedd  ggaassoolliinnee  1155..44 00 7777,,000000 00  1155..44  7777,,000000 55,,000000
  MMoottoorr  VVeehhiicclleess  FFeeddeerraall  RReeffoorrmm  330044..44 8888..55 22,,440033,,449988 00  339922..99  22,,440033,,449988 66,,111177
  PPeessttiicciiddee  AApppplliiccaattiioonn  RReeffoorrmmuullaattiioonnoonn  --  FFIIPP  rruullee  3344..99 00 332244,,445599 00  3344..99  332244,,445599 99,,229977
  AAeerroossoollss  SSCCAAQQMMDD  SSttaannddaarrddss  --  

RReeffoorrmmuullaattiioonn  
1199..99 00 119988,,338844 00  1199..99  119988,,338844 99,,996699

  mmaarriinnee  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  AAdddd--oonn  ccoonnttrrooll  lleevveellss  9966..55 00 11,,339955,,887711 00  9966..55  11,,339955,,887711 1144,,446655
  MMiisscceellllaanneeoouuss  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  AAdddd--oonn  ccoonnttrrooll  lleevveellss  3311..55 00 554477,,330000 00  3311..55  554477,,330000 1177,,337755
  AAuuttoommoobbiillee  rreeffiinniisshhiinngg  FFIIPP  RRuullee  ((VVOOCC  CCoonntteenntt  &&  TTEE))  3311 00 555588,,998833 00  3311  555588,,998833 1188,,003322
  PPooiinntt  SSoouurrccee  IInndd..  SSuurrffaaccee  CCooaattiinngg  AAdddd--oonn  CCoonnttrrooll  LLeevveellss  110044..44 00 11,,992200,,777766 00  110044..44  11,,992200,,777766 1188,,339988
  PPaappeerr  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  AAdddd--oonn  ccoonnttrrooll  lleevveellss  11..11 00 7755,,442211 00  11..11  7755,,442211 6688,,556655
    TToottaall  22,,449977..6600 11,,773300..1100 77,,888822,,550033 22,,448822,,883344  44222277..77  1100,,336655,,333377 22,,445522
          
MMooddeessttoo,,  
CCAA  

OOppeenn  BBuurrnniinngg  EEppiissooddiicc  BBaann  9977..66 1188..55 00 00  111166..11  00 00

  PPooiinntt  SSoouurrccee  MMeettaall  SSuurrffaaccee  CCooaattiinngg  FFIIPP  VVOOCC  LLiimmiittss  6611 00 00 00  6611  00 00
  MMeettaall  pprroodduucctt  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  VVOOCC  ccoonntteenntt  lliimmiittss  &&  iimmpprroovveedd  335522..88 00 88,,772255 00  335522..88  88,,772255 2255
  SSeerrvviiccee  ssttaattiioonnss  --  ssttaaggee  II--ttrruucckk  uunn  VVaappoorr  bbaallaannccee  &&  PP--VV  vvaallvveess  113311..99 00 33,,229977 00  113311..99  33,,229977 2255
  WWoooodd  pprroodduucctt  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  RReeffoorrmmuullaattiioonnoonn  22..55 00 6633 00  22..55  6633 2255
  WWoooodd  ffuurrnniittuurree  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  RReeffoorrmmuullaattiioonnoonn  7788..44 00 2299,,440088 00  7788..44  2299,,440088 337755
  RReeccrreeaattiioonnaall  vveehhiicclleess  CCAARRBB  ssttaannddaarrddss  2244..44 00 1122,,990077 00  2244..44  1122,,990077 552299
  AAeerroossoollss  CCAARRBB  TTiieerr  22  SSttaannddaarrddss  --  RReeffoorrmm  4466..77 00 111166,,776600 00  4466..77  111166,,776600 22,,550000
  MMiisscceellllaanneeoouuss  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  MMAACCTT  lleevveell  ooff  ccoonnttrrooll  1177..11 00 4422,,776600 00  1177..11  4422,,776600 22,,550011
  AAuuttoommoobbiillee  rreeffiinniisshhiinngg  CCAARRBB  BBAARRCCTT  lliimmiittss  3300 00 111100,,338811 00  3300  111100,,338811 33,,667799
  NNoonnrrooaadd  ggaassoolliinnee  RReeffoorrmmuullaatteedd  ggaassoolliinnee  2255..11 00 112255,,550000 00  2255..11  112255,,550000 55,,000000
  PPeessttiicciiddee  AApppplliiccaattiioonn  RReeffoorrmmuullaattiioonnoonn  --  FFIIPP  rruullee  110088..99 00 11,,001122,,662211 00  110088..99  11,,001122,,662211 99,,229999
  AAeerroossoollss  SSCCAAQQMMDD  SSttaannddaarrddss  --  

RReeffoorrmmuullaattiioonn  
4466..77 00 446677,,004400 00  4466..77  446677,,004400 1100,,000011

  MMiisscceellllaanneeoouuss  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  AAdddd--oonn  ccoonnttrrooll  lleevveellss  6644..22 00 11,,000066,,990088 00  6644..22  11,,000066,,990088 1155,,668844
  AAuuttoommoobbiillee  rreeffiinniisshhiinngg  FFIIPP  RRuullee  ((VVOOCC  CCoonntteenntt  &&  TTEE))  111144..66 00 22,,006644,,992266 00  111144..66  22,,006644,,992266 1188,,001199
  PPooiinntt  SSoouurrccee  IInndd..  SSuurrffaaccee  CCooaattiinngg  AAdddd--oonn  CCoonnttrrooll  LLeevveellss  7744..11 00 11,,336633,,334488 00  7744..11  11,,336633,,334488 1188,,339999
  PPaappeerr  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  AAdddd--oonn  ccoonnttrrooll  lleevveellss  99..44 00 663322,,661199 00  99..44  663322,,661199 6677,,330000
    TToottaall  11,,228855..4400 1188..55 66,,999977,,226633 00  11330033..99  66,,999977,,226633 55,,336666
          
MMuusskkeeggoonn
,,  MMII  

OOppeenn  BBuurrnniinngg  EEppiissooddiicc  BBaann  119900..11 3355..99 00 00  222266  00 00

  SSeerrvviiccee  ssttaattiioonnss  --  ssttaaggee  II--ttrruucckk  uunn  VVaappoorr  bbaallaannccee  &&  PP--VV  vvaallvveess  6633..77 00 11,,559944 00  6633..77  11,,559944 2255
  MMoottoorr  VVeehhiicclleess  EEnnhhaanncceedd  II//MM  ((ww//4499  SSttaattee  LLEEVV))  11,,558899..5500 11,,117755..3300 4477,,559911 9955,,118822  22776644..88  114422,,777733 5522
  WWoooodd  ffuurrnniittuurree  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  RReeffoorrmmuullaattiioonnoonn  440066..88 00 115522,,553322 00  440066..88  115522,,553322 337755
  RReeccrreeaattiioonnaall  vveehhiicclleess  CCAARRBB  ssttaannddaarrddss  111111..99 00 5599,,331100 00  111111..99  5599,,331100 553300
  AAeerroossoollss  CCAARRBB  TTiieerr  22  SSttaannddaarrddss  --  RReeffoorrmm  2222..11 00 5555,,334444 00  2222..11  5555,,334444 22,,550044
  AAuuttoommoobbiillee  rreeffiinniisshhiinngg  CCAARRBB  BBAARRCCTT  lliimmiittss  1111..99 00 4433,,772233 00  1111..99  4433,,772233 33,,667744
  MMoottoorr  VVeehhiicclleess  CCaalliiffoorrnniiaa  RReeffoorrmm  6600..22 660088..99 00 22,,771177,,114400  666699..11  22,,771177,,114400 44,,006611
  NNoonnrrooaadd  ggaassoolliinnee  RReeffoorrmmuullaatteedd  ggaassoolliinnee  2200..99 00 110044,,550000 00  2200..99  110044,,550000 55,,000000
  MMoottoorr  VVeehhiicclleess  FFeeddeerraall  RReeffoorrmm  335500..55 9999..11 22,,883366,,001155 00  444499..66  22,,883366,,001155 66,,330088
  PPeessttiicciiddee  AApppplliiccaattiioonn  RReeffoorrmmuullaattiioonnoonn  --  FFIIPP  rruullee  88..66 00 7799,,885500 00  88..66  7799,,885500 99,,228855



  
  

  

110044                                RRPPPPII  

  AAeerroossoollss  SSCCAAQQMMDD  SSttaannddaarrddss  --  
RReeffoorrmmuullaattiioonn  

2222..11 00 222211,,337766 00  2222..11  222211,,337766 1100,,001177

  AAuuttoommoobbiillee  rreeffiinniisshhiinngg  FFIIPP  RRuullee  ((VVOOCC  CCoonntteenntt  &&  TTEE))  4455..44 00 881177,,991166 00  4455..44  881177,,991166 1188,,001166
  MMiisscceellllaanneeoouuss  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  AAdddd--oonn  ccoonnttrrooll  lleevveellss  9988..55 00 33,,001188,,880088 00  9988..55  33,,001188,,880088 3300,,664488
  AAiirrccrraafftt  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  AAdddd--oonn  ccoonnttrrooll  lleevveellss  11..99 00 6677,,660022 00  11..99  6677,,660022 3355,,558800
  PPaappeerr  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  AAdddd--oonn  ccoonnttrrooll  lleevveellss  66..22 00 441144,,224488 00  66..22  441144,,224488 6666,,881144
    TToottaall  33,,001100..3300 11,,991199..2200 77,,992200,,440099 22,,881122,,332222  44992299..55  1100,,773322,,773311 22,,117777
          
NNaasshhvviillllee,,  
TTNN  

OOppeenn  BBuurrnniinngg  EEppiissooddiicc  BBaann  774466..44 114411..44 00 00  888877..88  00 00

  MMoottoorr  VVeehhiicclleess  EEnnhhaanncceedd  II//MM  ((ww//4499  SSttaattee  LLEEVV))  1111,,660044..1100 88,,771199..2200 556677,,880077 11,,113355,,661144  2200332233..33  11,,770033,,442211 8844
  PPrroocceessss  HHeeaatteerrss  --  NNaattuurraall  GGaass  UULLNNBB  00 55..99 00 33,,773344  55..99  33,,773344 663333
  IInndduussttrriiaall  BBooiilleerr  --  NNaattuurraall  GGaass  LLNNBB  00 66..88 00 66,,110000  66..88  66,,110000 889977
  AArreeaa  SSoouurrccee  IInndduussttrriiaall  OOiill  CCoommbb  RRAACCTT  ttoo  ssmmaallll  ssoouurrcceess  00 00..55 00 11,,007733  00..55  11,,007733 22,,114466
  IICC  EEnnggiinneess  --  NNaattuurraall  GGaass  NNSSCCRR  00 449911..33 00 11,,224411,,446699  449911..33  11,,224411,,446699 22,,552277
  MMuunniicciippaall  WWaassttee  CCoommbbuussttoorrss  SSNNCCRR  00 113311..66 00 443399,,226699  113311..66  443399,,226699 33,,333388
  AArreeaa  SSoouurrccee  IInndduussttrriiaall  CCooaall  CCoommbb  RRAACCTT  ttoo  ssmmaallll  ssoouurrcceess  00 2277..77 00 110077,,775500  2277..77  110077,,775500 33,,889900
  NNoonnrrooaadd  ggaassoolliinnee  RReeffoorrmmuullaatteedd  ggaassoolliinnee  9911..66 00 445588,,000000 00  9911..66  445588,,000000 55,,000000
  MMoottoorr  VVeehhiicclleess  CCaalliiffoorrnniiaa  RReeffoorrmm  --116622..88 44,,000077..3300 00 2200,,115500,,226677  33884444..55  2200,,115500,,226677 55,,224411
  IInndduussttrriiaall  BBooiilleerr  --  RReessiidduuaall  OOiill  LLNNBB  ++  FFGGRR  00 11..77 00 99,,889933  11..77  99,,889933 55,,881199
  MMoottoorr  VVeehhiicclleess  FFeeddeerraall  RReeffoorrmm  22,,663300..3300 776688..22 2211,,002200,,997788 00  33339988..55  2211,,002200,,997788 66,,118855
  IInndduussttrriiaall  BBooiilleerr  --  NNaattuurraall  GGaass  LLNNBB  ++  FFGGRR  00 6699 00 443388,,336622  6699  443388,,336622 66,,335533
  IInndduussttrriiaall  BBooiilleerr  --  RReessiidduuaall  OOiill  SSCCRR  00 33..55 00 2255,,774477  33..55  2255,,774477 77,,335566
  NNoonnrrooaadd  DDiieesseellss  CCAARRBB  SSttddss  ffoorr  >>  117755  HHPP  00 110044..66 00 885522,,664433  110044..66  885522,,664433 88,,115511
  IInndduussttrriiaall  BBooiilleerr  --  NNaattuurraall  GGaass  SSCCRR  00 113388 00 11,,229977,,003322  113388  11,,229977,,003322 99,,339999
  CCoommmmeerrcciiaall  MMaarriinnee  VVeesssseellss  EEmmiissssiioonn  FFeeeess  00 2277..66 00 227744,,551166  2277..66  227744,,551166 99,,994466
  IInndduussttrriiaall  BBooiilleerr  --  DDiissttiillllaattee  OOiill  LLNNBB  ++  FFGGRR  00 66..33 00 6644,,669988  66..33  6644,,669988 1100,,227700
  IInndduussttrriiaall  BBooiilleerr  --  SSttookkeerr  SSCCRR  00 3399..77 00 441133,,003300  3399..77  441133,,003300 1100,,440044
  IInndduussttrriiaall  BBooiilleerr  --  DDiissttiillllaattee  OOiill  SSCCRR  00 1122..66 00 113388,,007755  1122..66  113388,,007755 1100,,995588
  IInndduussttrriiaall  BBooiilleerr  --  PPCC  SSNNCCRR  00 4444..44 00 557777,,554488  4444..44  557777,,554488 1133,,000088
  GGaass  TTuurrbbiinneess  --  NNaattuurraall  GGaass  SSCCRR  ++  SSTTEEAAMM  IINNJJEECCTTIIOONN  00 3377..33 00 880011,,558855  3377..33  880011,,558855 2211,,449900
  GGaass  TTuurrbbiinneess  --  OOiill  SSCCRR  ++  WWAATTEERR  IINNJJEECCTTIIOONN  00 224466..55 00 55,,665522,,445522  224466..55  55,,665522,,445522 2222,,993311
  IInndduussttrriiaall  BBooiilleerr  --  PPCC  SSCCRR  00 6666..66 00 11,,779944,,222222  6666..66  11,,779944,,222222 2266,,994400
  PPrroocceessss  HHeeaatteerrss  --  NNaattuurraall  GGaass  LLNNBB  ++  SSCCRR  00 55..44 00 117700,,550099  55..44  117700,,550099 3311,,557766
  MMoottoorr  VVeehhiicclleess  RReeffoorrmm  DDiieesseell  00 115522..33 00 77,,773399,,330066  115522..33  77,,773399,,330066 5500,,881166
  PPrroocceessss  HHeeaatteerrss  --  DDiissttiillllaattee  OOiill  LLNNBB  ++  SSCCRR  00 00 00 11,,663377  00  11,,663377 ##DDIIVV//00!!
    TToottaall  1144,,990099..6600 1155,,225555..4400 2222,,004466,,778855 4433,,333366,,553311  3300116655  6655,,338833,,331166 22,,116688
          
NNeeww  
LLoonnddoonn,,  
CCTT  

OOppeenn  BBuurrnniinngg  EEppiissooddiicc  BBaann  884499..44 116611..11 00 00  11001100..55  00 00

  WWoooodd  pprroodduucctt  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  RReeffoorrmmuullaattiioonnoonn  55..33 00 113300 00  55..33  113300 2255
  SSeerrvviiccee  ssttaattiioonnss  --  ssttaaggee  II--ttrruucckk  uunn  VVaappoorr  bbaallaannccee  &&  PP--VV  vvaallvveess  446600..77 00 1111,,551177 00  446600..77  1111,,551177 2255
  MMeettaall  pprroodduucctt  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  VVOOCC  ccoonntteenntt  lliimmiittss  &&  iimmpprroovveedd  228833..22 00 1166,,550011 00  228833..22  1166,,550011 5588
  RReeccrreeaattiioonnaall  vveehhiicclleess  CCAARRBB  ssttaannddaarrddss  660044..11 00 332200,,113333 00  660044..11  332200,,113333 553300
  WWoooodd  ffuurrnniittuurree  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  RReeffoorrmmuullaattiioonnoonn  7777..44 00 112222,,771100 00  7777..44  112222,,771100 11,,558855
  PPooiinntt  SSoouurrcceess  RREE  IImmpprroovveemmeennttss  11,,000077..7700 00 22,,001155,,553300 00  11000077..77  22,,001155,,553300 22,,000000
  MMiisscceellllaanneeoouuss  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  MMAACCTT  lleevveell  ooff  ccoonnttrrooll  1199..77 00 4499,,114400 00  1199..77  4499,,114400 22,,449944
  AAeerroossoollss  CCAARRBB  TTiieerr  22  SSttaannddaarrddss  --  RReeffoorrmm  115588..88 00 339966,,991122 00  115588..88  339966,,991122 22,,449999
  AAuuttoommoobbiillee  rreeffiinniisshhiinngg  CCAARRBB  BBAARRCCTT  lliimmiittss  66..55 00 2244,,000066 00  66..55  2244,,000066 33,,669933
  MMoottoorr  VVeehhiicclleess  CCaalliiffoorrnniiaa  RReeffoorrmm  663300..11 33,,996611..2200 00 2200,,440011,,008800  44559911..33  2200,,440011,,008800 44,,444433
  NNoonnrrooaadd  ggaassoolliinnee  RReeffoorrmmuullaatteedd  ggaassoolliinnee  116644..11 00 882200,,550000 00  116644..11  882200,,550000 55,,000000
  PPeessttiicciiddee  AApppplliiccaattiioonn  RReeffoorrmmuullaattiioonnoonn  --  FFIIPP  rruullee  1100..11 00 9933,,772255 00  1100..11  9933,,772255 99,,228800
  AAeerroossoollss  SSCCAAQQMMDD  SSttaannddaarrddss  --  

RReeffoorrmmuullaattiioonn  
115588..88 00 11,,558877,,664488 00  115588..88  11,,558877,,664488 99,,999988

  mmaarriinnee  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  AAdddd--oonn  ccoonnttrrooll  lleevveellss  22..99 00 4411,,888866 00  22..99  4411,,888866 1144,,444433
  PPooiinntt  SSoouurrccee  IInndd..  SSuurrffaaccee  CCooaattiinngg  AAdddd--oonn  CCoonnttrrooll  LLeevveellss  9977..88 00 11,,779999,,888888 00  9977..88  11,,779999,,888888 1188,,440044
  AAuuttoommoobbiillee  rreeffiinniisshhiinngg  FFIIPP  RRuullee  ((VVOOCC  CCoonntteenntt  &&  TTEE))  223388..22 00 66,,666600,,886633 00  223388..22  66,,666600,,886633 2277,,996633
  AAiirrccrraafftt  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  AAdddd--oonn  ccoonnttrrooll  lleevveellss  1133..44 00 770044,,662288 00  1133..44  770044,,662288 5522,,558844
  MMiisscceellllaanneeoouuss  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  AAdddd--oonn  ccoonnttrrooll  lleevveellss  7711..77 00 66,,227766,,440077 00  7711..77  66,,227766,,440077 8877,,553377
  PPaappeerr  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  AAdddd--oonn  ccoonnttrrooll  lleevveellss  2244..22 00 22,,334466,,331144 00  2244..22  22,,334466,,331144 9966,,995555
    TToottaall  44,,888844..1100 44,,112222..3300 2233,,228888,,443388 2200,,440011,,008800  99000066..44  4433,,668899,,551188 44,,885511
          
NNeeww  
OOrrlleeaannss,,  LLAA  

WWeebb  OOffffsseett  LLiitthhooggrraapphhyy  NNeeww  CCTTGG  ((ccaarrbboonn  aaddssoorrbbeerr))  111155..66 00 --1144,,444477 00  111155..66  --1144,,444477 --112255

  CCuuttbbaacckk  AAsspphhaalltt  SSwwiittcchh  ttoo  eemmuullssiiffiieedd  aasspphhaallttss  11,,006688..4400 00 00 00  11006688..44  00 00
  OOppeenn  BBuurrnniinngg  EEppiissooddiicc  BBaann  11,,116677..1100 222211..55 00 00  11338888..66  00 00
  PPooiinntt  SSoouurrccee  MMeettaall  SSuurrffaaccee  CCooaattiinngg  FFIIPP  VVOOCC  LLiimmiittss  2200..44 00 00 00  2200..44  00 00
  SSeerrvviiccee  ssttaattiioonnss  --  ssttaaggee  II--ttrruucckk  uunn  VVaappoorr  bbaallaannccee  &&  PP--VV  vvaallvveess  559988..55 00 1144,,996633 00  559988..55  1144,,996633 2255
  MMeettaall  pprroodduucctt  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  VVOOCC  ccoonntteenntt  lliimmiittss  &&  iimmpprroovveedd  227777..99 00 99,,770011 00  227777..99  99,,770011 3355
  WWoooodd  pprroodduucctt  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  RReeffoorrmmuullaattiioonnoonn  11..44 00 8899 00  11..44  8899 6644
  MMoottoorr  VVeehhiicclleess  EEnnhhaanncceedd  II//MM  ((ww//4499  SSttaattee  LLEEVV))  1111,,550088..4400 66,,554499..1100 11,,777733,,557733 33,,554477,,114455  1188005577..55  55,,332200,,771188 229955
  PPhhaarrmmaacceeuuttiiccaall  mmaannuuffaaccttuurree  RRAACCTT  55..77 00 11,,887788 00  55..77  11,,887788 332299
  OOiill  aanndd  nnaattuurraall  ggaass  pprroodduuccttiioonn  ffiieell  RRAACCTT  ((eeqquuiippmmeenntt//mmaaiinntteennaannccee))  226688..99 00 110066,,665566 00  226688..99  110066,,665566 339977
    TToottaall  1155,,003322..3300 66,,777700..6600 11,,889922,,441133 33,,554477,,114455  2211880022..99  55,,443399,,555588 224499
          
NNeeww  YYoorrkk,,  
NNYY  

AAeerroossoollss  CCAARRBB  TTiieerr  22  SSttaannddaarrddss  --  RReeffoorrmm  00 00 00 00  00  00 00

  AAeerroossoollss  SSCCAAQQMMDD  SSttaannddaarrddss--RReeffoorrmmuullaattiioonn  00 00 00 00  00  00 00
  AAiirrccrraafftt  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  AAdddd--oonn  ccoonnttrrooll  lleevveellss  00 00 00 00  00  00 00
  AAuuttoommoobbiillee  rreeffiinniisshhiinngg  CCAARRBB  BBAARRCCTT  lliimmiittss  00 00 00 00  00  00 00
  AAuuttoommoobbiillee  rreeffiinniisshhiinngg  FFIIPP  RRuullee  ((VVOOCC  CCoonntteenntt  &&  TTEE))  00 00 00 00  00  00 00
  mmaarriinnee  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  AAdddd--oonn  ccoonnttrrooll  lleevveellss  00 00 00 00  00  00 00



  
  

  

                                                        CCOOSSTTSS  ,,  EECCOONNOOMMIICC  IIMMPPAACCTTSS,,  AANNDD  BBEENNEEFFIITTSS                                        110055

  MMeettaall  pprroodduucctt  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  VVOOCC  ccoonntteenntt  lliimmiittss  &&  iimmpprroovveedd  00 00 00 00  00  00 00
  MMiisscceellllaanneeoouuss  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  AAdddd--oonn  ccoonnttrrooll  lleevveellss  00 00 00 00  00  00 00
  MMiisscceellllaanneeoouuss  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  MMAACCTT  lleevveell  ooff  ccoonnttrrooll  00 00 00 00  00  00 00
  MMoottoorr  VVeehhiicclleess  CCaalliiffoorrnniiaa  RReeffoorrmm  00 00 00 00  00  00 00
  NNoonnrrooaadd  ggaassoolliinnee  RReeffoorrmmuullaatteedd  ggaassoolliinnee  00 00 00 00  00  00 00
  OOppeenn  BBuurrnniinngg  EEppiissooddiicc  BBaann  00 00 00 00  00  00 00
  PPaappeerr  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  AAdddd--oonn  ccoonnttrrooll  lleevveellss  00 00 00 00  00  00 00
  PPeessttiicciiddee  AApppplliiccaattiioonn  RReeffoorrmmuullaattiioonnoonn  --  FFIIPP  rruullee  00 00 00 00  00  00 00
  PPooiinntt  SSoouurrccee  IInndd..  SSuurrffaaccee  CCooaattiinngg  AAdddd--oonn  CCoonnttrrooll  LLeevveellss  00 00 00 00  00  00 00
  PPooiinntt  SSoouurrccee  MMeettaall  SSuurrffaaccee  CCooaattiinngg  FFIIPP  VVOOCC  LLiimmiittss  00 00 00 00  00  00 00
  PPooiinntt  SSoouurrccee  WWoooodd  PPrroodduucctt  CCooaattiinngg  FFIIPP  VVOOCC  LLiimmiittss  00 00 00 00  00  00 00
  PPooiinntt  SSoouurrcceess  RREE  IImmpprroovveemmeennttss  00 00 00 00  00  00 00
  RReeccrreeaattiioonnaall  vveehhiicclleess  CCAARRBB  ssttaannddaarrddss  00 00 00 00  00  00 00
  SSeerrvviiccee  ssttaattiioonnss  --  ssttaaggee  II--ttrruucckk  uunn  VVaappoorr  bbaallaannccee  &&  PP--VV  vvaallvveess  00 00 00 00  00  00 00
  WWoooodd  ffuurrnniittuurree  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  RReeffoorrmmuullaattiioonnoonn  00 00 00 00  00  00 00
  WWoooodd  pprroodduucctt  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  RReeffoorrmmuullaattiioonnoonn  00 00 00 00  00  00 00
    TToottaall  00 00 00 00  00  00 00
          
PPhhiillaaddeellpphh
iiaa,,  PPAA  

OOppeenn  BBuurrnniinngg  EEppiissooddiicc  BBaann  22,,558822..6600 448899..77 00 00  33007722..33  00 00

  PPooiinntt  SSoouurrccee  MMeettaall  SSuurrffaaccee  CCooaattiinngg  FFIIPP  VVOOCC  LLiimmiittss  336666..22 00 00 00  336666..22  00 00
  PPooiinntt  SSoouurrccee  WWoooodd  PPrroodduucctt  CCooaattiinngg  FFIIPP  VVOOCC  LLiimmiittss  9977..11 00 22,,442277 00  9977..11  22,,442277 2255
  SSeerrvviiccee  ssttaattiioonnss  --  ssttaaggee  II--ttrruucckk  uunn  VVaappoorr  bbaallaannccee  &&  PP--VV  vvaallvveess  22,,002288..7700 00 5500,,772211 00  22002288..77  5500,,772211 2255
  MMeettaall  pprroodduucctt  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  VVOOCC  ccoonntteenntt  lliimmiittss  &&  iimmpprroovveedd  666611..99 00 2233,,228833 00  666611..99  2233,,228833 3355
  WWoooodd  pprroodduucctt  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  RReeffoorrmmuullaattiioonnoonn  1133..22 00 447777 00  1133..22  447777 3366
  RReeccrreeaattiioonnaall  vveehhiicclleess  CCAARRBB  ssttaannddaarrddss  779999..66 00 442233,,665511 00  779999..66  442233,,665511 553300
  WWoooodd  ffuurrnniittuurree  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  RReeffoorrmmuullaattiioonnoonn  884411..22 00 888844,,444477 00  884411..22  888844,,444477 11,,005511
  PPooiinntt  SSoouurrcceess  RREE  IImmpprroovveemmeennttss  3300,,447744..2200 00 6600,,994488,,443300 00  3300447744..22  6600,,994488,,443300 22,,000000
  MMiisscceellllaanneeoouuss  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  MMAACCTT  lleevveell  ooff  ccoonnttrrooll  4499 00 112222,,440000 00  4499  112222,,440000 22,,449988
  AAeerroossoollss  CCAARRBB  TTiieerr  22  SSttaannddaarrddss  --  RReeffoorrmm  884499..55 00 22,,112244,,003300 00  884499..55  22,,112244,,003300 22,,550000
  AAuuttoommoobbiillee  rreeffiinniisshhiinngg  CCAARRBB  BBAARRCCTT  lliimmiittss  555500..33 00 22,,002233,,996644 00  555500..33  22,,002233,,996644 33,,667788
  MMoottoorr  VVeehhiicclleess  CCaalliiffoorrnniiaa  RReeffoorrmm  22,,776688..4400 1166,,330055..2200 00 8833,,113366,,998822  1199007733..66  8833,,113366,,998822 44,,335599
  NNoonnrrooaadd  ggaassoolliinnee  RReeffoorrmmuullaatteedd  ggaassoolliinnee  551166..88 00 22,,558844,,000000 00  551166..88  22,,558844,,000000 55,,000000
  PPeessttiicciiddee  AApppplliiccaattiioonn  RReeffoorrmmuullaattiioonnoonn  --  FFIIPP  rruullee  112222..77 00 11,,114400,,114444 00  112222..77  11,,114400,,114444 99,,229922
  AAeerroossoollss  SSCCAAQQMMDD  SSttaannddaarrddss  --  

RReeffoorrmmuullaattiioonn  
884499..66 00 88,,449966,,112200 00  884499..66  88,,449966,,112200 1100,,000000

  mmaarriinnee  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  AAdddd--oonn  ccoonnttrrooll  lleevveellss  113388..11 00 22,,441133,,666611 00  113388..11  22,,441133,,666611 1177,,447788
  AAuuttoommoobbiillee  rreeffiinniisshhiinngg  FFIIPP  RRuullee  ((VVOOCC  CCoonntteenntt  &&  TTEE))  22,,110011..0000 00 3377,,886622,,449933 00  22110011  3377,,886622,,449933 1188,,002211
  PPooiinntt  SSoouurrccee  IInndd..  SSuurrffaaccee  CCooaattiinngg  AAdddd--oonn  CCoonnttrrooll  LLeevveellss  55,,006611..8800 00 9933,,113377,,448888 00  55006611..88  9933,,113377,,448888 1188,,440000
  AAiirrccrraafftt  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  AAdddd--oonn  ccoonnttrrooll  lleevveellss  2288 00 11,,001122,,004400 00  2288  11,,001122,,004400 3366,,114444
  MMiisscceellllaanneeoouuss  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  AAdddd--oonn  ccoonnttrrooll  lleevveellss  336699..88 00 1199,,115577,,446611 00  336699..88  1199,,115577,,446611 5511,,880055
  PPaappeerr  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  AAdddd--oonn  ccoonnttrrooll  lleevveellss  6688..22 00 55,,005500,,776666 00  6688..22  55,,005500,,776666 7744,,005588
    TToottaall  5511,,333377..9900 1166,,779944..9900 223377,,445588,,000033 8833,,113366,,998822  6688113322..88  332200,,559944,,998855 44,,770055
          
PPhhooeenniixx,,  
AAZZ  

WWeebb  OOffffsseett  LLiitthhooggrraapphhyy  NNeeww  CCTTGG  ((ccaarrbboonn  aaddssoorrbbeerr))  66..44 00 --779955 00  66..44  --779955 --112244

  CCuuttbbaacckk  AAsspphhaalltt  SSwwiittcchh  ttoo  eemmuullssiiffiieedd  aasspphhaallttss  110099..77 00 00 00  110099..77  00 00
  OOppeenn  BBuurrnniinngg  EEppiissooddiicc  BBaann  11,,558899..9900 330033..44 00 00  11889933..33  00 00
  MMeettaall  pprroodduucctt  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  VVOOCC  ccoonntteenntt  lliimmiittss  &&  iimmpprroovveedd  552211..66 00 1122,,998866 00  552211..66  1122,,998866 2255
  WWoooodd  pprroodduucctt  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  RReeffoorrmmuullaattiioonnoonn  2233..11 00 557766 00  2233..11  557766 2255
  MMoottoorr  VVeehhiicclleess  EEnnhhaanncceedd  II//MM  2211,,009944..9900 1122,,663399..6600 11,,119999,,884400 22,,339999,,667799  3333773344..55  33,,559999,,551199 110077
  SSeerrvviiccee  ssttaattiioonnss  --  ssttaaggee  II--ttrruucckk  uunn  VVaappoorr  bbaallaannccee  &&  PP--VV  vvaallvveess  11,,113311..7700 00 221122,,998833 00  11113311..77  221122,,998833 118888
  WWoooodd  ffuurrnniittuurree  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  RReeffoorrmmuullaattiioonnoonn  889911 00 333344,,112288 00  889911  333344,,112288 337755
  RReeccrreeaattiioonnaall  vveehhiicclleess  CCAARRBB  ssttaannddaarrddss  331188..66 00 116688,,887755 00  331188..66  116688,,887755 553300
  MMoottoorr  VVeehhiicclleess  FFeeddeerraall  RReeffoorrmm  3366,,445555..7700 33,,000022..3300 4477,,779933,,110000 00  3399445588  4477,,779933,,110000 11,,221111
  BBuullkk  TTeerrmmiinnaallss  RRAACCTT  111155..11 00 119911,,771122 00  111155..11  119911,,771122 11,,666666
  AAeerroossoollss  CCAARRBB  TTiieerr  22  SSttaannddaarrddss  --  RReeffoorrmm  440022 00 11,,000044,,885566 00  440022  11,,000044,,885566 22,,550000
  MMiisscceellllaanneeoouuss  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  MMAACCTT  lleevveell  ooff  ccoonnttrrooll  441177..77 00 11,,004444,,118888 00  441177..77  11,,004444,,118888 22,,550000
  AAddhheessiivveess  --  iinndduussttrriiaall  RRAACCTT  3399..22 00 9988,,002288 00  3399..22  9988,,002288 22,,550011
  AAuuttoommoobbiillee  rreeffiinniisshhiinngg  CCAARRBB  BBAARRCCTT  lliimmiittss  118822..66 00 667711,,779966 00  118822..66  667711,,779966 33,,667799
  NNoonnrrooaadd  ggaassoolliinnee  RReeffoorrmmuullaatteedd  ggaassoolliinnee  330066..99 00 11,,553344,,550000 00  330066..99  11,,553344,,550000 55,,000000
    TToottaall  6633,,660066..1100 1155,,994455..3300 5544,,226666,,777733 22,,339999,,667799  7799555511..44  5566,,666666,,445522 771122
          
PPoorrttllaanndd,,  
MMEE  

OOppeenn  BBuurrnniinngg  EEppiissooddiicc  BBaann  880011..77 115522..33 00 00  995544  00 00

  AArreeaa  SSoouurrccee  IInndduussttrriiaall  NNGG  CCoommbb  RRAACCTT  ttoo  ssmmaallll  ssoouurrcceess  00 11..66 00 22,,334499  11..66  22,,334499 11,,446688
  RReessiiddeennttiiaall  NNGG  CCoonnssuummppttiioonn  LLNNBB  SSppaaccee  hheeaatteerrss  00 1122..55 00 2200,,225588  1122..55  2200,,225588 11,,662211
  AArreeaa  SSoouurrccee  IInndduussttrriiaall  OOiill  CCoommbb  RRAACCTT  ttoo  ssmmaallll  ssoouurrcceess  00 33..77 00 77,,448866  33..77  77,,448866 22,,002233
  AArreeaa  SSoouurrccee  IInndduussttrriiaall  CCooaall  CCoommbb  RRAACCTT  ttoo  ssmmaallll  ssoouurrcceess  00 00..11 00 223355  00..11  223355 22,,335500
  MMoottoorr  VVeehhiicclleess  CCaalliiffoorrnniiaa  RReeffoorrmm  220088..99 11,,884444..3300 00 77,,995577,,338844  22005533..22  77,,995577,,338844 33,,887766
  NNoonnrrooaadd  ggaassoolliinnee  RReeffoorrmmuullaatteedd  ggaassoolliinnee  2233..33 00 111177,,000000 00  2233..33  111177,,000000 55,,002211
  IInndduussttrriiaall  BBooiilleerr  --  RReessiidduuaall  OOiill  LLNNBB  ++  FFGGRR  00 6666..33 00 337799,,444422  6666..33  337799,,444422 55,,772233
  IInndduussttrriiaall  BBooiilleerr  --  NNaattuurraall  GGaass  LLNNBB  ++  FFGGRR  00 00..99 00 55,,770066  00..99  55,,770066 66,,334400
  IInndduussttrriiaall  BBooiilleerr  --  RReessiidduuaall  OOiill  SSCCRR  00 113322..55 00 998877,,555533  113322..55  998877,,555533 77,,445533
  NNoonnrrooaadd  DDiieesseellss  CCAARRBB  SSttddss  ffoorr  >>  117755  HHPP  00 44 00 3333,,003355  44  3333,,003355 88,,225599
  IInndduussttrriiaall  BBooiilleerr  --  NNaattuurraall  GGaass  SSCCRR  00 11..88 00 1166,,888800  11..88  1166,,888800 99,,337788
  CCoommmmeerrcciiaall  MMaarriinnee  VVeesssseellss  EEmmiissssiioonn  FFeeeess  00 9900..88 00 990077,,668833  9900..88  990077,,668833 99,,999977
  IInndduussttrriiaall  BBooiilleerr  --  DDiissttiillllaattee  OOiill  LLNNBB  ++  FFGGRR  00 22..99 00 2299,,660022  22..99  2299,,660022 1100,,220088
  IInndduussttrriiaall  BBooiilleerr  --  DDiissttiillllaattee  OOiill  SSCCRR  00 55..88 00 6633,,117755  55..88  6633,,117755 1100,,889922
  UUttiilliittyy  BBooiilleerr  --  OOiill--GGaass//TTaannggeennttiiaall  SSCCRR  00 118811..77 00 22,,223355,,999955  118811..77  22,,223355,,999955 1122,,330066
  UUttiilliittyy  BBooiilleerr  --  OOiill--GGaass//TTaannggeennttiiaall  LLNNBB  ++  FFGGRR  ++  OOFFAA  00 5588..22 00 997777,,885588  5588..22  997777,,885588 1166,,880022
  MMoottoorr  VVeehhiicclleess  RReeffoorrmm  DDiieesseell  00 8811..55 00 44,,112211,,883388  8811..55  44,,112211,,883388 5500,,557755
    TToottaall  11,,003333..9900 22,,664400..9900 111177,,000000 1177,,774466,,447799  33667744..88  1177,,886633,,447799 44,,886611



  
  

  

110066                                RRPPPPII  

          
PPoorrttllaanndd,,  OORR  WWeebb  OOffffsseett  LLiitthhooggrraapphhyy  NNeeww  CCTTGG  ((ccaarrbboonn  aaddssoorrbbeerr))  225599..33 00 --3322,,339999 00  225599..33  --3322,,339999 --112255
  CCuuttbbaacckk  AAsspphhaalltt  SSwwiittcchh  ttoo  eemmuullssiiffiieedd  aasspphhaallttss  332200..22 00 00 00  332200..22  00 00
  OOppeenn  BBuurrnniinngg  EEppiissooddiicc  BBaann  22,,226655..5500 442299..55 00 00  22669955  00 00
  PPooiinntt  SSoouurrccee  MMeettaall  SSuurrffaaccee  CCooaattiinngg  FFIIPP  VVOOCC  LLiimmiittss  113399..88 00 00 00  113399..88  00 00
  MMeettaall  pprroodduucctt  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  VVOOCC  ccoonntteenntt  lliimmiittss  &&  iimmpprroovveedd  440066..77 00 1100,,113366 00  440066..77  1100,,113366 2255
  PPooiinntt  SSoouurrccee  WWoooodd  PPrroodduucctt  

CCooaattiinngg  
FFIIPP  VVOOCC  LLiimmiittss  221177..22 00 55,,442299 00  221177..22  55,,442299 2255

  WWoooodd  pprroodduucctt  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  RReeffoorrmmuullaattiioonnoonn  4433..44 00 11,,777799 00  4433..44  11,,777799 4411
  SSOOCCMMII  ffuuggiittiivveess  RRAACCTT  1122..77 00 11,,772299 00  1122..77  11,,772299 113366
  MMoottoorr  VVeehhiicclleess  EEnnhhaanncceedd  II//MM  1111,,006688..2200 1100,,448833..5500 11,,774477,,779966 33,,449955,,559911  2211555511..77  55,,224433,,338877 224433
  PPhhaarrmmaacceeuuttiiccaall  mmaannuuffaaccttuurree  RRAACCTT  44..22 00 11,,440088 00  44..22  11,,440088 333355
  WWoooodd  ffuurrnniittuurree  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  RReeffoorrmmuullaattiioonnoonn  448877..77 00 118822,,993377 00  448877..77  118822,,993377 337755
  SSeerrvviiccee  ssttaattiioonnss  --  ssttaaggee  II--ttrruucckk  uunn  VVaappoorr  bbaallaannccee  &&  PP--VV  vvaallvveess  11,,443322..7700 00 556622,,998899 00  11443322..77  556622,,998899 339933
  RReeccrreeaattiioonnaall  vveehhiicclleess  CCAARRBB  ssttaannddaarrddss  440033..88 00 221144,,005577 00  440033..88  221144,,005577 553300
  BBuullkk  TTeerrmmiinnaallss  RRAACCTT  336644..11 00 660066,,888855 00  336644..11  660066,,888855 11,,666677
  PPooiinntt  SSoouurrcceess  RREE  IImmpprroovveemmeennttss  1199,,118877..0000 00 3388,,337733,,991100 00  1199118877  3388,,337733,,991100 22,,000000
    TToottaall  3366,,661122..5500 1100,,991133..0000 4411,,667766,,665566 33,,449955,,559911  4477552255..55  4455,,117722,,224477 995500
          
PPrroovviiddeennccee,,  
RRII  

OOppeenn  BBuurrnniinngg  EEppiissooddiicc  BBaann  551100..99 9977..11 00 00  660088  00 00

  PPooiinntt  SSoouurrccee  MMeettaall  SSuurrffaaccee  CCooaattiinngg  FFIIPP  VVOOCC  LLiimmiittss  112299..66 00 00 00  112299..66  00 00
  MMeettaall  pprroodduucctt  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  VVOOCC  ccoonntteenntt  lliimmiittss  &&  iimmpprroovveedd  228855..33 00 77,,110000 00  228855..33  77,,110000 2255
  SSeerrvviiccee  ssttaattiioonnss  --  ssttaaggee  II--ttrruucckk  uunn  VVaappoorr  bbaallaannccee  &&  PP--VV  vvaallvveess  331133 00 77,,882233 00  331133  77,,882233 2255
  WWoooodd  pprroodduucctt  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  RReeffoorrmmuullaattiioonnoonn  55..11 00 113300 00  55..11  113300 2255
  WWoooodd  ffuurrnniittuurree  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  RReeffoorrmmuullaattiioonnoonn  440022..22 00 115500,,880055 00  440022..22  115500,,880055 337755
  RReeccrreeaattiioonnaall  vveehhiicclleess  CCAARRBB  ssttaannddaarrddss  554455..99 00 228899,,225577 00  554455..99  228899,,225577 553300
  PPooiinntt  SSoouurrcceess  RREE  IImmpprroovveemmeennttss  22,,338811..3300 00 44,,776622,,552200 00  22338811..33  44,,776622,,552200 22,,000000
  AAeerroossoollss  CCAARRBB  TTiieerr  22  SSttaannddaarrddss  --  RReeffoorrmm  113333..11 00 333322,,558800 00  113333..11  333322,,558800 22,,449999
  MMiisscceellllaanneeoouuss  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  MMAACCTT  lleevveell  ooff  ccoonnttrrooll  112299..22 00 332233,,000066 00  112299..22  332233,,000066 22,,550000
  AAuuttoommoobbiillee  rreeffiinniisshhiinngg  CCAARRBB  BBAARRCCTT  lliimmiittss  8833..66 00 330077,,551111 00  8833..66  330077,,551111 33,,667788
  MMoottoorr  VVeehhiicclleess  CCaalliiffoorrnniiaa  RReeffoorrmm  441100..55 22,,554488..7700 00 1133,,883344,,660066  22995599..22  1133,,883344,,660066 44,,667755
  NNoonnrrooaadd  ggaassoolliinnee  RReeffoorrmmuullaatteedd  ggaassoolliinnee  110011..88 00 550099,,000000 00  110011..88  550099,,000000 55,,000000
  PPeessttiicciiddee  AApppplliiccaattiioonn  RReeffoorrmmuullaattiioonnoonn  --  FFIIPP  rruullee  11..66 00 1155,,119966 00  11..66  1155,,119966 99,,449988
  AAeerroossoollss  SSCCAAQQMMDD  SSttaannddaarrddss  --  

RReeffoorrmmuullaattiioonn  
113333..11 00 11,,333300,,332200 00  113333..11  11,,333300,,332200 99,,999955

  mmaarriinnee  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  AAdddd--oonn  ccoonnttrrooll  lleevveellss  113311..66 00 11,,990055,,005588 00  113311..66  11,,990055,,005588 1144,,447766
  MMiisscceellllaanneeoouuss  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  AAdddd--oonn  ccoonnttrrooll  lleevveellss  119933..33 00 33,,113300,,446600 00  119933..33  33,,113300,,446600 1166,,119955
  AAuuttoommoobbiillee  rreeffiinniisshhiinngg  FFIIPP  RRuullee  ((VVOOCC  CCoonntteenntt  &&  TTEE))  331199..22 00 55,,775522,,666666 00  331199..22  55,,775522,,666666 1188,,002222
  PPooiinntt  SSoouurrccee  IInndd..  SSuurrffaaccee  CCooaattiinngg  AAdddd--oonn  CCoonnttrrooll  LLeevveellss  117777..88 00 33,,227700,,669922 00  117777..88  33,,227700,,669922 1188,,339955
  AAiirrccrraafftt  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  AAdddd--oonn  ccoonnttrrooll  lleevveellss  00..22 00 44,,776644 00  00..22  44,,776644 2233,,882200
  PPaappeerr  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  AAdddd--oonn  ccoonnttrrooll  lleevveellss  00..88 00 5500,,440066 00  00..88  5500,,440066 6633,,000088
    TToottaall  66,,338899..1100 22,,664455..8800 2222,,114499,,229944 1133,,883344,,660066  99003344..99  3355,,998833,,990000 33,,998833
          
RReeddddiinngg,,  CCAA  WWeebb  OOffffsseett  LLiitthhooggrraapphhyy  NNeeww  CCTTGG  ((ccaarrbboonn  aaddssoorrbbeerr))  1144..33 00 --11,,779911 00  1144..33  --11,,779911 --112255
  CCuuttbbaacckk  AAsspphhaalltt  SSwwiittcchh  ttoo  eemmuullssiiffiieedd  aasspphhaallttss  118800..77 00 00 00  118800..77  00 00
  OOppeenn  BBuurrnniinngg  EEppiissooddiicc  BBaann  1155..66 33 00 00  1188..66  00 00
  MMeettaall  pprroodduucctt  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  VVOOCC  ccoonntteenntt  lliimmiittss  &&  iimmpprroovveedd  1188..88 00 446688 00  1188..88  446688 2255
  WWoooodd  pprroodduucctt  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  RReeffoorrmmuullaattiioonnoonn  88..33 00 220088 00  88..33  220088 2255
  WWoooodd  ffuurrnniittuurree  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  RReeffoorrmmuullaattiioonnoonn  77..44 00 22,,776611 00  77..44  22,,776611 337733
  MMoottoorr  VVeehhiicclleess  EEnnhhaanncceedd  II//MM  22,,331166..3300 33,,442200..1100 884411,,448811 11,,668822,,996622  55773366..44  22,,552244,,444433 444400
  RReeccrreeaattiioonnaall  vveehhiicclleess  CCAARRBB  ssttaannddaarrddss  1122..88 00 66,,882244 00  1122..88  66,,882244 553333
  SSeerrvviiccee  ssttaattiioonnss  --  ssttaaggee  II--ttrruucckk  uunn  VVaappoorr  bbaallaannccee  &&  PP--VV  vvaallvveess  773311 00 554477,,667700 00  773311  554477,,667700 774499
  BBuullkk  TTeerrmmiinnaallss  RRAACCTT  330033..55 00 550055,,779944 00  330033..55  550055,,779944 11,,666677
  MMiisscceellllaanneeoouuss  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  MMAACCTT  lleevveell  ooff  ccoonnttrrooll  33..77 00 99,,222233 00  33..77  99,,222233 22,,449933
  AAeerroossoollss  CCAARRBB  TTiieerr  22  SSttaannddaarrddss  --  RReeffoorrmm  2266..11 00 6655,,119900 00  2266..11  6655,,119900 22,,449988
  AAddhheessiivveess  --  iinndduussttrriiaall  RRAACCTT  9977 00 224422,,336611 00  9977  224422,,336611 22,,449999
  AAuuttoommoobbiillee  rreeffiinniisshhiinngg  CCAARRBB  BBAARRCCTT  lliimmiittss  1122..77 00 4466,,881133 00  1122..77  4466,,881133 33,,668866
  NNoonnrrooaadd  ggaassoolliinnee  RReeffoorrmmuullaatteedd  ggaassoolliinnee  1133..77 00 6688,,550000 00  1133..77  6688,,550000 55,,000000
  PPeessttiicciiddee  AApppplliiccaattiioonn  RReeffoorrmmuullaattiioonnoonn  --  FFIIPP  rruullee  2244..22 00 222255,,669933 00  2244..22  222255,,669933 99,,332266
  AAeerroossoollss  SSCCAAQQMMDD  SSttaannddaarrddss  --  RReeffoorrmmuullaattiioonn  2266..11 00 226600,,776600 00  2266..11  226600,,776600 99,,999911
  PPaappeerr  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  AAdddd--oonn  ccoonnttrrooll  lleevveellss  6644..33 00 777744,,448833 00  6644..33  777744,,448833 1122,,004455
  mmaarriinnee  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  AAdddd--oonn  ccoonnttrrooll  lleevveellss  66..44 00 9933,,009944 00  66..44  9933,,009944 1144,,554466
  MMiisscceellllaanneeoouuss  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  AAdddd--oonn  ccoonnttrrooll  lleevveellss  88..66 00 113333,,222200 00  88..66  113333,,222200 1155,,449911
  AAuuttoommoobbiillee  rreeffiinniisshhiinngg  FFIIPP  RRuullee  ((VVOOCC  CCoonntteenntt  &&  TTEE))  4488..66 00 887755,,774466 00  4488..66  887755,,774466 1188,,001199
    TToottaall  33,,994400..1100 33,,442233..1100 44,,669988,,449988 11,,668822,,996622  77336633..22  66,,338811,,446600 886677
          
RReennoo,,  NNVV  WWeebb  OOffffsseett  LLiitthhooggrraapphhyy  NNeeww  CCTTGG  ((ccaarrbboonn  aaddssoorrbbeerr))  9977 00 --1122,,113300 00  9977  --1122,,113300 --112255
  OOppeenn  BBuurrnniinngg  EEppiissooddiicc  BBaann  8822..33 1155..66 00 00  9977..99  00 00
  MMeettaall  pprroodduucctt  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  VVOOCC  ccoonntteenntt  lliimmiittss  &&  iimmpprroovveedd  3377..55 00 993344 00  3377..55  993344 2255
  WWoooodd  pprroodduucctt  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  RReeffoorrmmuullaattiioonnoonn  22 00 5500 00  22  5500 2255
  SSeerrvviiccee  ssttaattiioonnss  --  ssttaaggee  II--ttrruucckk  uunn  VVaappoorr  bbaallaannccee  &&  PP--VV  vvaallvveess  115533..11 00 33,,884455 00  115533..11  33,,884455 2255
  MMoottoorr  VVeehhiicclleess  EEnnhhaanncceedd  II//MM  11,,553377..1100 11,,448833..5500 9944,,114455 118888,,229911  33002200..66  228822,,443366 9944
  WWoooodd  ffuurrnniittuurree  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  RReeffoorrmmuullaattiioonnoonn  6688..88 00 2255,,779944 00  6688..88  2255,,779944 337755
  RReeccrreeaattiioonnaall  vveehhiicclleess  CCAARRBB  ssttaannddaarrddss  111188..55 00 6622,,880055 00  111188..55  6622,,880055 553300
  MMoottoorr  VVeehhiicclleess  FFeeddeerraall  RReeffoorrmm  11,,991199..7700 335577..66 55,,660066,,001166 00  22227777..33  55,,660066,,001166 22,,446622
  AAeerroossoollss  CCAARRBB  TTiieerr  22  SSttaannddaarrddss  --  RReeffoorrmm  4444..11 00 111100,,224444 00  4444..11  111100,,224444 22,,550000
  MMiisscceellllaanneeoouuss  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  MMAACCTT  lleevveell  ooff  ccoonnttrrooll  3300..77 00 7766,,886677 00  3300..77  7766,,886677 22,,550044
  AAuuttoommoobbiillee  rreeffiinniisshhiinngg  CCAARRBB  BBAARRCCTT  lliimmiittss  3300..88 00 111133,,224400 00  3300..88  111133,,224400 33,,667777
  NNoonnrrooaadd  ggaassoolliinnee  RReeffoorrmmuullaatteedd  ggaassoolliinnee  3399..88 00 119999,,000000 00  3399..88  119999,,000000 55,,000000
    TToottaall  44,,116611..4400 11,,885566..7700 66,,228800,,881100 118888,,229911  66001188..11  66,,446699,,110011 11,,007755
          
SSaaccrraammeennttoo WWeebb  OOffffsseett  LLiitthhooggrraapphhyy  NNeeww  CCTTGG  ((ccaarrbboonn  aaddssoorrbbeerr))  66..66 00 --882255 00  66..66  --882255 --112255



  
  

  

                                                        CCOOSSTTSS  ,,  EECCOONNOOMMIICC  IIMMPPAACCTTSS,,  AANNDD  BBEENNEEFFIITTSS                                        110077

,,  CCAA  
  CCuuttbbaacckk  AAsspphhaalltt  SSwwiittcchh  ttoo  eemmuullssiiffiieedd  aasspphhaallttss  7722..22 00 00 00  7722..22  00 00
  OOppeenn  BBuurrnniinngg  EEppiissooddiicc  BBaann  444444 8844 00 00  552288  00 00
  PPooiinntt  SSoouurrccee  MMeettaall  SSuurrffaaccee  CCooaattiinngg  FFIIPP  VVOOCC  LLiimmiittss  331133..99 00 00 00  331133..99  00 00
  MMeettaall  pprroodduucctt  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  VVOOCC  ccoonntteenntt  lliimmiittss  &&  iimmpprroovveedd  223366..77 00 55,,886677 00  223366..77  55,,886677 2255
  WWoooodd  pprroodduucctt  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  RReeffoorrmmuullaattiioonnoonn  1166 00 339999 00  1166  339999 2255
  SSeerrvviiccee  ssttaattiioonnss  --  ssttaaggee  II--ttrruucckk  uunn  VVaappoorr  bbaallaannccee  &&  PP--VV  vvaallvveess  779999 00 113300,,228855 00  779999  113300,,228855 116633
  WWoooodd  ffuurrnniittuurree  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  RReeffoorrmmuullaattiioonnoonn  225522..55 00 9944,,669988 00  225522..55  9944,,669988 337755
  MMoottoorr  VVeehhiicclleess  EEnnhhaanncceedd  II//MM  882288..88 11,,337777..3300 332266,,880088 665533,,661155  22220066..11  998800,,442233 444444
  RReeccrreeaattiioonnaall  vveehhiicclleess  CCAARRBB  ssttaannddaarrddss  110022..44 00 5544,,332299 00  110022..44  5544,,332299 553311
  BBuullkk  TTeerrmmiinnaallss  RRAACCTT  1122..88 00 2211,,334477 00  1122..88  2211,,334477 11,,666688
  PPooiinntt  SSoouurrcceess  RREE  IImmpprroovveemmeennttss  4400..55 00 8811,,003300 00  4400..55  8811,,003300 22,,000011
  AAeerroossoollss  CCAARRBB  TTiieerr  22  SSttaannddaarrddss  --  RReeffoorrmm  220011..33 00 550033,,003344 00  220011..33  550033,,003344 22,,449999
  MMiisscceellllaanneeoouuss  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  MMAACCTT  lleevveell  ooff  ccoonnttrrooll  110055..22 00 226622,,995511 00  110055..22  226622,,995511 22,,550000
  AAddhheessiivveess  --  iinndduussttrriiaall  RRAACCTT  3344..55 00 8866,,336600 00  3344..55  8866,,336600 22,,550033
  AAuuttoommoobbiillee  rreeffiinniisshhiinngg  CCAARRBB  BBAARRCCTT  lliimmiittss  112277..11 00 446677,,556633 00  112277..11  446677,,556633 33,,667799
  NNoonnrrooaadd  ggaassoolliinnee  RReeffoorrmmuullaatteedd  ggaassoolliinnee  110066..55 00 553322,,550000 00  110066..55  553322,,550000 55,,000000
  PPeessttiicciiddee  AApppplliiccaattiioonn  RReeffoorrmmuullaattiioonnoonn  --  FFIIPP  rruullee  111144..22 00 11,,006622,,448888 00  111144..22  11,,006622,,448888 99,,330044
  AAeerroossoollss  SSCCAAQQMMDD  SSttaannddaarrddss  --  

RReeffoorrmmuullaattiioonn  
220011..22 00 22,,001122,,113366 00  220011..22  22,,001122,,113366 1100,,000011

  mmaarriinnee  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  AAdddd--oonn  ccoonnttrrooll  lleevveellss  44..22 00 6600,,668877 00  44..22  6600,,668877 1144,,444499
  MMiisscceellllaanneeoouuss  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  AAdddd--oonn  ccoonnttrrooll  lleevveellss  111199..55 00 11,,993388,,448855 00  111199..55  11,,993388,,448855 1166,,222222
  AAuuttoommoobbiillee  rreeffiinniisshhiinngg  FFIIPP  RRuullee  ((VVOOCC  CCoonntteenntt  &&  TTEE))  448855..33 00 88,,774466,,774444 00  448855..33  88,,774466,,774444 1188,,002233
  PPooiinntt  SSoouurrccee  IInndd..  SSuurrffaaccee  CCooaattiinngg  AAdddd--oonn  CCoonnttrrooll  LLeevveellss  336611..77 00 66,,665555,,555566 00  336611..77  66,,665555,,555566 1188,,440011
  PPaappeerr  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  AAdddd--oonn  ccoonnttrrooll  lleevveellss  33..11 00 220066,,223399 00  33..11  220066,,223399 6666,,552299
    TToottaall  44,,998899..2200 11,,446611..3300 2233,,224488,,668811 665533,,661155  66445500..55  2233,,990022,,229966 33,,770055
          
SSaann  
DDiieeggoo,,  CCAA  

AAeerroossoollss  CCAARRBB  TTiieerr  22  SSttaannddaarrddss  --  RReeffoorrmm  00 00 00 00  00  00 00

  AAeerroossoollss  SSCCAAQQMMDD  SSttaannddaarrddss  --  
RReeffoorrmmuullaattiioonnoonn  

00 00 00 00  00  00 00

  AAuuttoommoobbiillee  rreeffiinniisshhiinngg  CCAARRBB  BBAARRCCTT  lliimmiittss  00 00 00 00  00  00 00
  AAuuttoommoobbiillee  rreeffiinniisshhiinngg  FFIIPP  RRuullee  ((VVOOCC  CCoonntteenntt  &&  TTEE))  00 00 00 00  00  00 00
  MMeettaall  pprroodduucctt  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  VVOOCC  ccoonntteenntt  lliimmiittss  &&  iimmpprroovveedd  00 00 00 00  00  00 00
  MMiisscceellllaanneeoouuss  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  AAdddd--oonn  ccoonnttrrooll  lleevveellss  00 00 00 00  00  00 00
  MMiisscceellllaanneeoouuss  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  MMAACCTT  lleevveell  ooff  ccoonnttrrooll  00 00 00 00  00  00 00
  NNoonnrrooaadd  ggaassoolliinnee  RReeffoorrmmuullaatteedd  ggaassoolliinnee  00 00 00 00  00  00 00
  OOppeenn  BBuurrnniinngg  EEppiissooddiicc  BBaann  00 00 00 00  00  00 00
  PPaappeerr  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  AAdddd--oonn  ccoonnttrrooll  lleevveellss  00 00 00 00  00  00 00
  PPeessttiicciiddee  AApppplliiccaattiioonn  RReeffoorrmmuullaattiioonnoonn  --  FFIIPP  rruullee  00 00 00 00  00  00 00
  PPooiinntt  SSoouurrccee  IInndd..  SSuurrffaaccee  CCooaattiinngg  AAdddd--oonn  CCoonnttrrooll  LLeevveellss  00 00 00 00  00  00 00
  PPooiinntt  SSoouurrcceess  RREE  IImmpprroovveemmeennttss  00 00 00 00  00  00 00
  RReeccrreeaattiioonnaall  vveehhiicclleess  CCAARRBB  ssttaannddaarrddss  00 00 00 00  00  00 00
  SSeerrvviiccee  ssttaattiioonnss  --  ssttaaggee  II--ttrruucckk  uunn  VVaappoorr  bbaallaannccee  &&  PP--VV  vvaallvveess  00 00 00 00  00  00 00
  WWoooodd  ffuurrnniittuurree  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  RReeffoorrmmuullaattiioonnoonn  00 00 00 00  00  00 00
  WWoooodd  pprroodduucctt  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  RReeffoorrmmuullaattiioonnoonn  00 00 00 00  00  00 00
    TToottaall  00 00 00 00  00  00 00
          
SSaannttaa  
BBaarrbbaarraa,,  
CCAA  

OOppeenn  BBuurrnniinngg  EEppiissooddiicc  BBaann  113344..44 2255..55 00 00  115599..99  00 00

  MMeettaall  pprroodduucctt  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  VVOOCC  ccoonntteenntt  lliimmiittss  &&  iimmpprroovveedd  4444 00 11,,009988 00  4444  11,,009988 2255
  WWoooodd  pprroodduucctt  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  RReeffoorrmmuullaattiioonnoonn  11..66 00 4400 00  11..66  4400 2255
  SSeerrvviiccee  ssttaattiioonnss  --  ssttaaggee  II--ttrruucckk  uunn  VVaappoorr  bbaallaannccee  &&  PP--VV  vvaallvveess  119966 00 44,,990011 00  119966  44,,990011 2255
  MMoottoorr  VVeehhiicclleess  EEnnhhaanncceedd  II//MM  11,,882277..6600 22,,668800..2200 110066,,111122 221122,,222244  44550077..88  331188,,333366 7711
  WWoooodd  ffuurrnniittuurree  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  RReeffoorrmmuullaattiioonnoonn  5522..33 00 1199,,661166 00  5522..33  1199,,661166 337755
  RReeccrreeaattiioonnaall  vveehhiicclleess  CCAARRBB  ssttaannddaarrddss  55..88 00 33,,007722 00  55..88  33,,007722 553300
  PPooiinntt  SSoouurrcceess  RREE  IImmpprroovveemmeennttss  9911..66 00 118833,,223300 00  9911..66  118833,,223300 22,,000000
  MMiisscceellllaanneeoouuss  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  MMAACCTT  lleevveell  ooff  ccoonnttrrooll  4455..77 00 111144,,114499 00  4455..77  111144,,114499 22,,449988
  AAeerroossoollss  CCAARRBB  TTiieerr  22  SSttaannddaarrddss  --  RReeffoorrmm  5500..11 00 112255,,225566 00  5500..11  112255,,225566 22,,550000
  AAuuttoommoobbiillee  rreeffiinniisshhiinngg  CCAARRBB  BBAARRCCTT  lliimmiittss  2255..11 00 9922,,441133 00  2255..11  9922,,441133 33,,668822
  NNoonnrrooaadd  ggaassoolliinnee  RReeffoorrmmuullaatteedd  ggaassoolliinnee  2266 00 113300,,000000 00  2266  113300,,000000 55,,000000
  PPeessttiicciiddee  AApppplliiccaattiioonn  RReeffoorrmmuullaattiioonnoonn  --  FFIIPP  rruullee  3344..88 00 332233,,115566 00  3344..88  332233,,115566 99,,228866
  AAeerroossoollss  SSCCAAQQMMDD  SSttaannddaarrddss  --  

RReeffoorrmmuullaattiioonnoonn  
5500..11 00 550011,,002244 00  5500..11  550011,,002244 1100,,000000

  MMiisscceellllaanneeoouuss  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  AAdddd--oonn  ccoonnttrrooll  lleevveellss  1188..22 00 330033,,111100 00  1188..22  330033,,111100 1166,,665544
  AAuuttoommoobbiillee  rreeffiinniisshhiinngg  FFIIPP  RRuullee  ((VVOOCC  CCoonntteenntt  &&  TTEE))  9955..99 00 11,,772288,,778855 00  9955..99  11,,772288,,778855 1188,,002277
  AAiirrccrraafftt  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  AAdddd--oonn  ccoonnttrrooll  lleevveellss  1100..55 00 333300,,222233 00  1100..55  333300,,222233 3311,,445500
  PPaappeerr  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  AAdddd--oonn  ccoonnttrrooll  lleevveellss  11..33 00 8844,,222244 00  11..33  8844,,222244 6644,,778888
    TToottaall  22,,771111..0000 22,,770055..7700 44,,005500,,440099 221122,,222244  55441166..77  44,,226622,,663333 778877
          
SSeeaattttllee,,  
WWAA  

WWeebb  OOffffsseett  LLiitthhooggrraapphhyy  NNeeww  CCTTGG  ((ccaarrbboonn  aaddssoorrbbeerr))  553322..55 00 --6666,,554488 00  553322..55  --6666,,554488 --112255

  CCuuttbbaacckk  AAsspphhaalltt  SSwwiittcchh  ttoo  eemmuullssiiffiieedd  aasspphhaallttss  445544..55 00 00 00  445544..55  00 00
  OOppeenn  BBuurrnniinngg  EEppiissooddiicc  BBaann  11,,223322..7700 223333..99 00 00  11446666..66  00 00
  PPooiinntt  SSoouurrccee  MMeettaall  SSuurrffaaccee  CCooaattiinngg  FFIIPP  VVOOCC  LLiimmiittss  88..88 00 00 00  88..88  00 00
  MMeettaall  pprroodduucctt  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  VVOOCC  ccoonntteenntt  lliimmiittss  &&  iimmpprroovveedd  557788..77 00 1144,,444455 00  557788..77  1144,,444455 2255
  PPooiinntt  SSoouurrccee  WWoooodd  PPrroodduucctt  CCooaattiinngg  FFIIPP  VVOOCC  LLiimmiittss  9933..11 00 22,,332277 00  9933..11  22,,332277 2255
  WWoooodd  pprroodduucctt  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  RReeffoorrmmuullaattiioonnoonn  2222..66 00 11,,118822 00  2222..66  11,,118822 5522
  SSeerrvviiccee  ssttaattiioonnss  --  ssttaaggee  II--ttrruucckk  uunn  VVaappoorr  bbaallaannccee  &&  PP--VV  vvaallvveess  22,,110044..6600 00 669999,,008899 00  22110044..66  669999,,008899 333322
  WWoooodd  ffuurrnniittuurree  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  RReeffoorrmmuullaattiioonnoonn  998899..44 00 337711,,001133 00  998899..44  337711,,001133 337755
  MMoottoorr  VVeehhiicclleess  EEnnhhaanncceedd  II//MM  44,,229922..7700 33,,449911..0000 11,,337722,,115511 22,,774444,,330033  77778833..77  44,,111166,,445544 552299
  RReeccrreeaattiioonnaall  vveehhiicclleess  CCAARRBB  ssttaannddaarrddss  662288..99 00 333333,,224444 00  662288..99  333333,,224444 553300



  
  

  

110088                                RRPPPPII  

  MMoottoorr  VVeehhiicclleess  CCaalliiffoorrnniiaa  LLEEVV  88,,999922..7700 1155,,887799..0000 1122,,443344,,779977 1122,,443344,,779977  2244887711..77  2244,,886699,,559944 11,,000000
  BBuullkk  TTeerrmmiinnaallss  RRAACCTT  224488..44 00 441133,,888811 00  224488..44  441133,,888811 11,,666666
  AAddhheessiivveess  --  iinndduussttrriiaall  RRAACCTT  110055..88 00 226644,,117722 00  110055..88  226644,,117722 22,,449977
  AAeerroossoollss  CCAARRBB  TTiieerr  22  SSttaannddaarrddss  --  RReeffoorrmm  446677..22 00 11,,116677,,775566 00  446677..22  11,,116677,,775566 22,,449999
  MMiisscceellllaanneeoouuss  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  MMAACCTT  lleevveell  ooff  ccoonnttrrooll  224400..44 00 660011,,221155 00  224400..44  660011,,221155 22,,550011
  AAuuttoommoobbiillee  rreeffiinniisshhiinngg  CCAARRBB  BBAARRCCTT  lliimmiittss  225500..99 00 992222,,111199 00  225500..99  992222,,111199 33,,667755
  MMoottoorr  VVeehhiicclleess  FFeeddeerraall  RReeffoorrmm  1111,,886655..0000 33,,333311..6600 6677,,998811,,664455 00  1155119966..66  6677,,998811,,664455 44,,447733
  NNoonnrrooaadd  ggaassoolliinnee  RReeffoorrmmuullaatteedd  ggaassoolliinnee  229922..55 00 11,,446622,,550000 00  229922..55  11,,446622,,550000 55,,000000
  PPeessttiicciiddee  AApppplliiccaattiioonn  RReeffoorrmmuullaattiioonnoonn  --  FFIIPP  rruullee  7711..33 00 666622,,223333 00  7711..33  666622,,223333 99,,228888
  AAeerroossoollss  SSCCAAQQMMDD  SSttaannddaarrddss  --  

RReeffoorrmmuullaattiioonn  
446677 00 44,,667711,,002244 00  446677  44,,667711,,002244 1100,,000022

  MMoottoorr  VVeehhiicclleess  CCaalliiffoorrnniiaa  RReeffoorrmm  11,,661155..1100 44,,224411..6600 00 6655,,117755,,442211  55885566..77  6655,,117755,,442211 1111,,112288
    TToottaall  3355,,555544..8800 2277,,117777..1100 9933,,330088,,224455 8800,,335544,,552200  6622773311..99  117733,,666622,,776655 22,,776688
          
SStt..  LLoouuiiss,,  
MMOO  

WWeebb  OOffffsseett  LLiitthhooggrraapphhyy  NNeeww  CCTTGG  ((ccaarrbboonn  aaddssoorrbbeerr))  22..22 00 --228811 00  22..22  --228811 --112288

  CCuuttbbaacckk  AAsspphhaalltt  SSwwiittcchh  ttoo  eemmuullssiiffiieedd  aasspphhaallttss  4488..55 00 00 00  4488..55  00 00
  OOppeenn  BBuurrnniinngg  EEppiissooddiicc  BBaann  11,,660077..9900 330044..99 00 00  11991122..88  00 00
  PPooiinntt  SSoouurrccee  MMeettaall  SSuurrffaaccee  CCooaattiinngg  FFIIPP  VVOOCC  LLiimmiittss  887744..22 00 00 00  887744..22  00 00
  WWoooodd  pprroodduucctt  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  RReeffoorrmmuullaattiioonnoonn  66..88 00 116688 00  66..88  116688 2255
  SSeerrvviiccee  ssttaattiioonnss  --  ssttaaggee  II--ttrruucckk  uunn  VVaappoorr  bbaallaannccee  &&  PP--VV  vvaallvveess  11,,223355..8800 00 3300,,889966 00  11223355..88  3300,,889966 2255
  MMeettaall  pprroodduucctt  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  VVOOCC  ccoonntteenntt  lliimmiittss  &&  iimmpprroovveedd  883366..55 00 3355,,884433 00  883366..55  3355,,884433 4433
  MMoottoorr  VVeehhiicclleess  EEnnhhaanncceedd  II//MM  ((ww//4499  SSttaattee  LLEEVV))  2266,,669911..5500 1199,,660044..6600 994488,,448866 11,,889966,,997711  4466229966..11  22,,884455,,445577 6611
  OOiill  aanndd  nnaattuurraall  ggaass  pprroodduuccttiioonn  ffiieell  RRAACCTT  ((eeqquuiippmmeenntt//mmaaiinntteennaannccee))  44..22 00 11,,669900 00  44..22  11,,669900 440022
  RReeccrreeaattiioonnaall  vveehhiicclleess  CCAARRBB  ssttaannddaarrddss  225533 00 113333,,990022 00  225533  113333,,990022 552299
  WWoooodd  ffuurrnniittuurree  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  RReeffoorrmmuullaattiioonnoonn  333355..33 00 448822,,448822 00  333355..33  448822,,448822 11,,443399
  PPooiinntt  SSoouurrcceess  RREE  IImmpprroovveemmeennttss  33,,229988..8800 00 66,,559977,,774400 00  33229988..88  66,,559977,,774400 22,,000000
  AAddhheessiivveess  --  iinndduussttrriiaall  RRAACCTT  1188..44 00 4455,,887777 00  1188..44  4455,,887777 22,,449933
  AAeerroossoollss  CCAARRBB  TTiieerr  22  SSttaannddaarrddss  --  RReeffoorrmm  336644..11 00 991100,,336688 00  336644..11  991100,,336688 22,,550000
  MMiisscceellllaanneeoouuss  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  MMAACCTT  lleevveell  ooff  ccoonnttrrooll  117766 00 444400,,225522 00  117766  444400,,225522 22,,550011
  AAuuttoommoobbiillee  rreeffiinniisshhiinngg  CCAARRBB  BBAARRCCTT  lliimmiittss  118833..99 00 667766,,335599 00  118833..99  667766,,335599 33,,667788
  NNoonnrrooaadd  ggaassoolliinnee  RReeffoorrmmuullaatteedd  ggaassoolliinnee  115511..44 00 775577,,000000 00  115511..44  775577,,000000 55,,000000
  MMoottoorr  VVeehhiicclleess  CCaalliiffoorrnniiaa  RReeffoorrmm  2244..88 88,,776611..5500 00 4455,,882299,,882277  88778866..33  4455,,882299,,882277 55,,221166
  MMoottoorr  VVeehhiicclleess  FFeeddeerraall  RReeffoorrmm  66,,006644..0000 11,,771177..0000 4477,,779955,,111177 00  77778811  4477,,779955,,111177 66,,114433
  PPeessttiicciiddee  AApppplliiccaattiioonn  RReeffoorrmmuullaattiioonnoonn  --  FFIIPP  rruullee  221177..11 00 22,,001199,,330088 00  221177..11  22,,001199,,330088 99,,330011
  AAeerroossoollss  SSCCAAQQMMDD  SSttaannddaarrddss  --  RReeffoorrmmuullaattiioonn  336644..11 00 33,,664411,,447722 00  336644..11  33,,664411,,447722 1100,,000011
  mmaarriinnee  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  AAdddd--oonn  ccoonnttrrooll  lleevveellss  1177..22 00 224499,,001144 00  1177..22  224499,,001144 1144,,447788
  AAuuttoommoobbiillee  rreeffiinniisshhiinngg  FFIIPP  RRuullee  ((VVOOCC  CCoonntteenntt  &&  TTEE))  770022..22 00 1122,,665522,,666622 00  770022..22  1122,,665522,,666622 1188,,001199
  PPooiinntt  SSoouurrccee  IInndd..  SSuurrffaaccee  CCooaattiinngg  AAdddd--oonn  CCoonnttrrooll  LLeevveellss  77,,119922..0000 00 113322,,333322,,006644 00  77119922  113322,,333322,,006644 1188,,440000
  AAiirrccrraafftt  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  AAdddd--oonn  ccoonnttrrooll  lleevveellss  112200..44 00 33,,779900,,111144 00  112200..44  33,,779900,,111144 3311,,447799
  MMiisscceellllaanneeoouuss  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  AAdddd--oonn  ccoonnttrrooll  lleevveellss  224411..99 00 1155,,997711,,888800 00  224411..99  1155,,997711,,888800 6666,,002277
  PPaappeerr  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  AAdddd--oonn  ccoonnttrrooll  lleevveellss  2233..66 00 22,,444422,,336611 00  2233..66  22,,444422,,336611 110033,,449900
    TToottaall  5511,,005555..8800 3300,,338888..0000 223311,,995544,,777744 4477,,772266,,779988  8811444433..88  227799,,668811,,557722 33,,443344
          
SSttoocckkttoonn,,  
CCAA  

OOppeenn  BBuurrnniinngg  EEppiissooddiicc  BBaann  114466..11 2277..88 00 00  117733..99  00 00

  MMeettaall  pprroodduucctt  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  VVOOCC  ccoonntteenntt  lliimmiittss  &&  iimmpprroovveedd  331155..66 00 77,,880066 00  331155..66  77,,880066 2255
  PPooiinntt  SSoouurrccee  WWoooodd  PPrroodduucctt  

CCooaattiinngg  
FFIIPP  VVOOCC  LLiimmiittss  113388 00 33,,444499 00  113388  33,,444499 2255

  SSeerrvviiccee  ssttaattiioonnss  --  ssttaaggee  II--ttrruucckk  uunn  VVaappoorr  bbaallaannccee  &&  PP--VV  vvaallvveess  118844..44 00 44,,661100 00  118844..44  44,,661100 2255
  WWoooodd  ffuurrnniittuurree  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  RReeffoorrmmuullaattiioonnoonn  221144 00 8800,,224400 00  221144  8800,,224400 337755
  RReeccrreeaattiioonnaall  vveehhiicclleess  CCAARRBB  ssttaannddaarrddss  3311..55 00 1166,,772200 00  3311..55  1166,,772200 553311
  MMiisscceellllaanneeoouuss  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  MMAACCTT  lleevveell  ooff  ccoonnttrrooll  3388 00 9944,,997755 00  3388  9944,,997755 22,,449999
  AAeerroossoollss  CCAARRBB  TTiieerr  22  SSttaannddaarrddss  --  RReeffoorrmm  6633..99 00 115599,,882288 00  6633..99  115599,,882288 22,,550011
  AAuuttoommoobbiillee  rreeffiinniisshhiinngg  CCAARRBB  BBAARRCCTT  lliimmiittss  3300..99 00 111133,,882299 00  3300..99  111133,,882299 33,,668844
  NNoonnrrooaadd  ggaassoolliinnee  RReeffoorrmmuullaatteedd  ggaassoolliinnee  3322..99 00 116644,,550000 00  3322..99  116644,,550000 55,,000000
  PPeessttiicciiddee  AApppplliiccaattiioonn  RReeffoorrmmuullaattiioonnoonn  --  FFIIPP  rruullee  116622..55 00 11,,551100,,995522 00  116622..55  11,,551100,,995522 99,,229988
  AAeerroossoollss  SSCCAAQQMMDD  SSttaannddaarrddss  --  

RReeffoorrmmuullaattiioonn  
6633..99 00 663399,,331122 00  6633..99  663399,,331122 1100,,000055

  mmaarriinnee  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  AAdddd--oonn  ccoonnttrrooll  lleevveellss  22..66 00 3377,,668800 00  22..66  3377,,668800 1144,,449922
  MMiisscceellllaanneeoouuss  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  AAdddd--oonn  ccoonnttrrooll  lleevveellss  8866..99 00 11,,442299,,777799 00  8866..99  11,,442299,,777799 1166,,445533
  AAuuttoommoobbiillee  rreeffiinniisshhiinngg  FFIIPP  RRuullee  ((VVOOCC  CCoonntteenntt  &&  TTEE))  111188..22 00 22,,112299,,441166 00  111188..22  22,,112299,,441166 1188,,001155
  PPaappeerr  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  AAdddd--oonn  ccoonnttrrooll  lleevveellss  55..33 00 335588,,442211 00  55..33  335588,,442211 6677,,662277
    TToottaall  11,,663344..7700 2277..88 66,,775511,,551177 00  11666622..55  66,,775511,,551177 44,,006611
          
TTeellll  CCiittyy  
((IINN--KKYY))  

PPeettrroolleeuumm  rreeffiinneerryy  ffuuggiittiivveess  RRAACCTT  5522..55 00 --2233,,662222 00  5522..55  --2233,,662222 --445500

  WWeebb  OOffffsseett  LLiitthhooggrraapphhyy  NNeeww  CCTTGG  ((ccaarrbboonn  aaddssoorrbbeerr))  1144..88 00 --11,,884466 00  1144..88  --11,,884466 --112255
  CCuuttbbaacckk  AAsspphhaalltt  SSwwiittcchh  ttoo  eemmuullssiiffiieedd  aasspphhaallttss  4400..99 00 00 00  4400..99  00 00
  OOppeenn  BBuurrnniinngg  EEppiissooddiicc  BBaann  7733..88 1133..99 00 00  8877..77  00 00
  PPooiinntt  SSoouurrccee  MMeettaall  SSuurrffaaccee  CCooaattiinngg  FFIIPP  VVOOCC  LLiimmiittss  222200..44 00 00 00  222200..44  00 00
  MMeettaall  pprroodduucctt  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  VVOOCC  ccoonntteenntt  lliimmiittss  &&  iimmpprroovveedd  99..88 00 332233 00  99..88  332233 3333
  MMoottoorr  VVeehhiicclleess  EEnnhhaanncceedd  II//MM  ((ww//4499  SSttaattee  LLEEVV))  662266..66 553311 113300,,772277 226611,,445533  11115577..66  339922,,118800 333399
  WWoooodd  ffuurrnniittuurree  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  RReeffoorrmmuullaattiioonnoonn  111188..88 00 4444,,553377 00  111188..88  4444,,553377 337755
  OOiill  aanndd  nnaattuurraall  ggaass  pprroodduuccttiioonn  ffiieell  RRAACCTT  ((eeqquuiippmmeenntt//mmaaiinntteennaannccee))  22..22 00 884400 00  22..22  884400 338822
    TToottaall  11,,115599..8800 554444..99 115500,,995599 226611,,445533  11770044..77  441122,,441122 224422
          
VViissaalliiaa,,  
CCAA  

OOppeenn  BBuurrnniinngg  EEppiissooddiicc  BBaann  9933..77 1177..77 00 00  111111..44  00 00

  MMeettaall  pprroodduucctt  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  VVOOCC  ccoonntteenntt  lliimmiittss  &&  iimmpprroovveedd  4499..99 00 11,,223388 00  4499..99  11,,223388 2255
  WWoooodd  pprroodduucctt  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  RReeffoorrmmuullaattiioonnoonn  22..77 00 6677 00  22..77  6677 2255
  SSeerrvviiccee  ssttaattiioonnss  --  ssttaaggee  II--ttrruucckk  uunn  VVaappoorr  bbaallaannccee  &&  PP--VV  vvaallvveess  111100..88 00 22,,777700 00  111100..88  22,,777700 2255
  WWoooodd  ffuurrnniittuurree  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  RReeffoorrmmuullaattiioonnoonn  88..22 00 33,,008888 00  88..22  33,,008888 337777



  
  

  

                                                        CCOOSSTTSS  ,,  EECCOONNOOMMIICC  IIMMPPAACCTTSS,,  AANNDD  BBEENNEEFFIITTSS                                        110099

  RReeccrreeaattiioonnaall  vveehhiicclleess  CCAARRBB  ssttaannddaarrddss  2222..44 00 1111,,886677 00  2222..44  1111,,886677 553300
  AAeerroossoollss  CCAARRBB  TTiieerr  22  SSttaannddaarrddss  --  RReeffoorrmm  4422..66 00 110066,,338800 00  4422..66  110066,,338800 22,,449977
  MMiisscceellllaanneeoouuss  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  MMAACCTT  lleevveell  ooff  ccoonnttrrooll  1199..77 00 4499,,227700 00  1199..77  4499,,227700 22,,550011
  AAuuttoommoobbiillee  rreeffiinniisshhiinngg  CCAARRBB  BBAARRCCTT  lliimmiittss  1111..22 00 4411,,332277 00  1111..22  4411,,332277 33,,669900
  NNoonnrrooaadd  ggaassoolliinnee  RReeffoorrmmuullaatteedd  ggaassoolliinnee  2233..11 00 111155,,550000 00  2233..11  111155,,550000 55,,000000
  PPeessttiicciiddee  AApppplliiccaattiioonn  RReeffoorrmmuullaattiioonnoonn  --  FFIIPP  rruullee  225500..44 00 22,,332299,,007733 00  225500..44  22,,332299,,007733 99,,330011
  AAeerroossoollss  SSCCAAQQMMDD  SSttaannddaarrddss  --  

RReeffoorrmmuullaattiioonn  
4422..66 00 442255,,552200 00  4422..66  442255,,552200 99,,998899

  MMiisscceellllaanneeoouuss  ssuurrffaaccee  ccooaattiinngg  AAdddd--oonn  ccoonnttrrooll  lleevveellss  2222 00 333333,,773377 00  2222  333333,,773377 1155,,117700
  AAuuttoommoobbiillee  rreeffiinniisshhiinngg  FFIIPP  RRuullee  ((VVOOCC  CCoonntteenntt  &&  TTEE))  4422..99 00 777733,,110066 00  4422..99  777733,,110066 1188,,002211
    TToottaall  774422..22 1177..77 44,,119922,,994433 00  775599..99  44,,119922,,994433 55,,551188

  
SSoouurrccee::  OOzzoonnee  RRIIAA,,  TTaabbllee  BB--44..    AAlltteerrnnaattiivvee  88HH11AAXX--8800::  MMaarrggiinnaall  EEmmiissssiioonn  RReedduuccttiioonnss  aanndd  CCoossttss  bbyy  NNoonnaattttaaiinnmmeenntt  AArreeaa  aanndd  CCoonnttrrooll  MMeeaassuurree  
UUnnddeerr  tthhee  RRCCSS..  
  



  
  

  

111100                                RRPPPPII  

AA pp pp ee nn dd ii xx   22   

PPootteennttiiaall  SSttaattee--LLeevveell  DDiissaaggggrreeggaattiioonnss  

II..  PPootteennttiiaall  SSttaattee--LLeevveell  CCoosstt  AAllllooccaattiioonn  
  
TThhee  eeccoonnoommiicc  aannaallyyssiiss  iiss  ppeerrffoorrmmeedd  wwiitthh  aann  eeiigghhtt--rreeggiioonn  vveerrssiioonn  ooff  tthhee  mmooddeell..    FFoorr  aa  pprroo  ffoorrmmaa  
eeccoonnoommiicc  aasssseessssmmeenntt  ooff  aa  ccoonnttrrooll  pprrooggrraamm  ooff  tthhee  ssoorrtt  tthhaatt  tthhee  $$9900  bbiilllliioonn  aannnnuuaall  ccoosstt  rreefflleeccttss,,  iitt  ddooeess  nnoott  
mmaakkee  sseennssee  ttoo  ssuuggggeesstt  tthhaatt  ccoossttss  ccoouulldd  bbee  aattttrriibbuutteedd  ttoo  rreeggiioonnss  wwiitthh  ggrreeaatt  aaccccuurraaccyy..    FFuurrtthheerr,,  tthhee  
eexxcceeppttiioonnaall  rreessoouurrccee  rreeqquuiirreemmeennttss  ooff  ddeevveellooppiinngg  aanndd  aappppllyyiinngg  aa  5500  rreeggiioonn  mmooddeell,,  aanndd  tthhee  ttiimmee  
ccoonnssttrraaiinnttss  ooff  tthhiiss  pprroojjeecctt  mmaaddee  iitt  ssiimmppllyy  iinnffeeaassiibbllee  ttoo  ccoonnssiiddeerr  aann  eeccoonnoommiicc  aannaallyyssiiss  aatt  tthhee  ssttaattee  lleevveell  ooff  
ddeettaaiill..    HHoowweevveerr,,  mmaannyy  mmaayy  bbee  iinntteerreesstteedd  iinn  uunnddeerrssttaannddiinngg  tthhee  ppootteennttiiaall  rreellaattiivvee  ccoossttss  aatt  tthhee  lleevveell  ooff  tthhee  
iinnddiivviidduuaall  ssttaattee..    TThhiiss  aappppeennddiixx  pprroovviiddeess  aa  ppoossssiibbllee  sseett  ooff  ssuucchh  iinnppuuttss  ffoorr  tthhee  rreeaaddeerr’’ss  iinntteerreesstt,,  bbuutt  iitt  iiss  
eemmpphhaassiizzeedd  tthhaatt  tthheessee  ssttaattee--lleevveell  ddaattaa  wweerree  nnoott  uusseedd  aass  iinnppuuttss  ttoo  aannyy  RREEMMII  mmooddeell  rruunn..    TThheeyy  sshhoouulldd  bbee  
tthhoouugghhtt  ooff  aass  tthhee  ccoommppaarraabbllee  rreeggiioonnaall  bbrreeaakkddoowwnn  ooff  ccoossttss  tthhaatt  mmiigghhtt  hhaavvee  bbeeeenn  uusseedd  iiff  tthhee  aannaallyyssiiss  wweerree  
bbeeiinngg  ppeerrffoorrmmeedd  wwiitthh  aa  5500--ssttaattee  mmooddeell..  
  
AAss  tthhee  mmaaiinn  tteexxtt  ooff  tthhiiss  rreeppoorrtt  iinnddiiccaatteess,,  rreeggiioonnaall  ccoosstt  iinnppuuttss  wweerree  ddeevveellooppeedd  ffrroomm  iinnffoorrmmaattiioonn  aabboouutt  
rreellaattiivvee  ccoonnttrriibbuuttiioonnss  ttoo  oozzoonnee  aanndd  PPMM22..55  pprreeccuurrssoorrss  ooff  eeaacchh  ooff  5533  sseeccttoorrss  ooff  tthhee  eeccoonnoommyy,,  rraatthheerr  tthhaann  
ffrroomm  ssppeecciiffiicc  eennggiinneeeerriinngg--bbaasseedd  ccoosstt  eessttiimmaatteess  tthhaatt  ccoouulldd  bbee  lliinnkkeedd  ttoo  ssppeecciiffiicc  ffaacciilliittiieess  iinn  ssppeecciiffiicc  
rreeggiioonnss..    TThhiiss  ssaammee  aattttrriibbuuttiioonn  mmeetthhoodd  wwaass  aapppplliieedd  ttoo  tthhee  rreeggiioonnaall  ccoossttss  tthhaatt  wweerree  tthhee  aaccttuuaall  RREEMMII  mmooddeell  
iinnppuuttss  ffoorr  tthhee  iilllluussttrraattiivvee  $$9900  bbiilllliioonn  ppeerr  yyeeaarr  ccoosstt  sscceennaarriioo..    IInn  tthhiiss  ccaassee,,  tthhee  ppeerrcceenntt  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ooff  eeaacchh  
ssttaattee  ttoo  iittss  rreeggiioonn’’ss  ttoottaall  wweeiigghhtteedd  rreelleevvaanntt  eemmiissssiioonnss  wweerree  uusseedd  ttoo  aattttrriibbuuttee  ccoossttss  bbaacckk  ttoo  tthhee  iinnddiivviidduuaall  
ssttaatteess..    TThhee  rreessuullttss  ooff  tthhiiss  aattttrriibbuuttiioonn  aarree  pprreesseenntteedd  iinn  TTaabbllee  AA22--11..    AAggaaiinn,,  tthhee  rreeaaddeerr  sshhoouulldd  nnoottee  tthhaatt  tthhee  
ddaattaa  iinn  tthhiiss  ttaabbllee  wweerree  nnoott  uusseedd  aass  aaccttuuaall  mmooddeell  iinnppuuttss..  

  
TTaabbllee  AA22--11..    PPootteennttiiaall  SSttaattee--LLeevveell  CCoonnttrrooll  CCoossttss  CCoonnssiisstteenntt  wwiitthh  aa  $$9900  bbiilllliioonn  ppeerr  yyeeaarr  CCoosstt  EEssttiimmaattee  
((NNoottee::  TThheessee  aarree  nnoott  mmooddeell  iinnppuutt  aassssuummppttiioonnss))  

SSttaattee  CCoosstt  bbyy  SSttaattee  (($$bb))  RRaannkk  
AAllaabbaammaa  11..88  1188  

AAllaasskkaa  00..00  5500  

AArriizzoonnaa  11..00  3300  

AArrkkaannssaass  11..00  3311  

CCaalliiffoorrnniiaa  99..11  11  

CCoolloorraaddoo  00..55  3377  

CCoonnnneeccttiiccuutt  00..66  3355  

DDeellaawwaarree  00..44  4422  

DDiissttrriicctt  ooff  CCoolluummbbiiaa  00..11  4499  
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FFlloorriiddaa  22..66  1111  

GGeeoorrggiiaa  11..99  1166  

HHaawwaaiiii  00..00  5500  

IIddaahhoo  00..66  3344  

IIlllliinnooiiss  33..99  66  

IInnddiiaannaa  44..11  55  

IIoowwaa  11..33  2266  

KKaannssaass  00..77  3333  

KKeennttuucckkyy  22..66  99  

LLoouuiissiiaannaa  22..55  1133  

MMaaiinnee  00..44  4411  

MMaarryyllaanndd  11..55  2211  

MMaassssaacchhuusseettttss  11..33  2277  

MMiicchhiiggaann  22..66  1100  

MMiinnnneessoottaa  11..44  2244  

MMiissssiissssiippppii  11..11  2299  

MMiissssoouurrii  22..55  1122  

MMoonnttaannaa  00..44  3399  

NNeebbrraasskkaa  00..44  4433  

NNeevvaaddaa  00..33  4455  

NNeeww  HHaammppsshhiirree  00..33  4444  

NNeeww  JJeerrsseeyy  11..55  2233  

NNeeww  MMeexxiiccoo  11..44  2255  

NNeeww  YYoorrkk  33..33  77  

NNoorrtthh  CCaarroolliinnaa  11..88  1199  

NNoorrtthh  DDaakkoottaa  00..55  3388  

OOhhiioo  44..99  33  

OOkkllaahhoommaa  22..11  1155  

OOrreeggoonn  00..99  3322  

PPeennnnssyyllvvaanniiaa  44..99  44  

RRhhooddee  IIssllaanndd  00..11  4488  

SSoouutthh  CCaarroolliinnaa  11..11  2288  

SSoouutthh  DDaakkoottaa  00..22  4466  

TTeennnneesssseeee  11..99  1177  

TTeexxaass  99..00  22  

UUttaahh  00..55  3366  

VVeerrmmoonntt  00..11  4477  

VViirrggiinniiaa  22..33  1144  

WWaasshhiinnggttoonn  11..55  2222  

WWeesstt  VViirrggiinniiaa  22..66  88  

WWiissccoonnssiinn  11..66  2200  

WWyyoommiinngg  00..44  4400  

NNaattiioonnaall  9900..00    

  

AA..  PPootteennttiiaall  SSttaattee--LLeevveell  EEmmppllooyymmeenntt  IImmppaacctt  AAllllooccaattiioonn  

  
FFoorr  tthhee  ssaammee  rreeaassoonn  tthhaatt  tthhee  RREEMMII  mmooddeell  uusseedd  iinn  tthhiiss  aannaallyyssiiss  ddooeess  nnoott  uussee  ssttaattee--lleevveell  ccoosstt  iinnppuuttss,,  tthhee  
mmooddeell  aallssoo  ddooeess  nnoott  pprroovviiddee  eessttiimmaatteess  ooff  iimmppaaccttss  aatt  tthhee  ssttaattee--lleevveell..    TThhee  oonnllyy  wwaayy  ttoo  eessttiimmaattee  ssppeecciiffiicc  
ssttaattee--lleevveell  iimmppaaccttss  iiss  ttoo  mmaakkee  aa  rraannggee  ooff  rroouugghh  jjuuddggmmeennttss  aabboouutt  hhooww  iimmppaaccttss  wwoouulldd  bbee  sspprreeaadd  aammoonngg  
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ssttaatteess..    SSuucchh  jjuuddggmmeennttss  sshhoouulldd  bbee  ccoonnssiisstteenntt  wwiitthh  tthhee  wwaayy  tthhaatt  mmooddeell  iinnppuuttss  wweerree  ddeevveellooppeedd,,  bbuutt  eevveenn  
tthhaatt  ccoonnssiisstteennccyy  ddooeess  nnoott  eennssuurree  aaccccuurraaccyy  iinn  eessttiimmaattiinngg  wwhhaatt  iinnddiivviidduuaall  ssttaatteess  mmaayy  eexxppeerriieennccee..    AAlltthhoouugghh  
tthhiiss  aappppeennddiixx  pprroovviiddeess  tthhee  rreessuullttss  ooff  oonnee  wwaayy  ooff  mmaakkiinngg  ssuucchh  aattttrriibbuuttiioonnss,,  rreeaaddeerrss  sshhoouulldd  bbee  aawwaarree  tthhaatt  
tthheessee  eessttiimmaatteess  aarree  qquuiittee  ssppeeccuullaattiivvee..    
  
IItt  iiss  aallssoo  iimmppoorrttaanntt  ttoo  ppooiinntt  oouutt  tthhaatt  tthheerree  iiss  nnoo  lliinnkkaaggee  bbeettwweeeenn  tthhee  ppootteennttiiaall  ssttaattee--lleevveell  ccoossttss  ooff  TTaabbllee  
AA22--11  aabboovvee  aanndd  tthhee  ssttaattee--lleevveell  eemmppllooyymmeenntt  eessttiimmaatteess  pprroovviiddeedd  bbeellooww..    TThhee  mmooddeell  wwaass  rruunn  oonn  aann  eeiigghhtt--
rreeggiioonn  lleevveell  wwiitthh  oonnllyy  rreeggiioonnaall--ssccaallee  ccoosstt  iinnppuuttss,,  aanndd  tthhee  rreessuullttss  aarree  rreeppoorrtteedd  oonnllyy  aatt  tthhee  eeiigghhtt  rreeggiioonn  
lleevveell..    TThhee  ssttaattee--lleevveell  eemmppllooyymmeenntt  iimmppaaccttss  aarree  eessttiimmaatteedd  uussiinngg  aassssuummppttiioonnss  tthhaatt  aarree  ccoonnssiisstteenntt  wwiitthh  tthhee  
mmooddeell  rreessuullttss  ffoorr  tthhee  $$9900  bbiilllliioonn  ppeerr  yyeeaarr  ccoosstt  sscceennaarriioo,,  aanndd  uussiinngg  aann  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  tthhee  rroooott  eeccoonnoommiicc  
ccaauusseess  iinn  tthhee  mmooddeell  ooff  tthhee  ppootteennttiiaall  nneett  jjoobb  lloosssseess..    HHoowweevveerr,,  iitt  iiss  eemmpphhaassiizzeedd  tthhaatt  tthhee  ssttaattee--lleevveell  
eessttiimmaatteess  aarree  nnoott  tthheemmsseellvveess  rreessuullttss  ooff  tthhee  eeccoonnoommiicc  mmooddeell..      
  
TThheerree  aarree  sseevveerraall  ppoossssiibbllee  wwaayyss  ttoo  aallllooccaattee  tthhee  ppootteennttiiaall  220000,,000000  nneett  nnaattiioonnaall  jjoobb  lloosssseess  tthhaatt  aarree  ffoouunndd  iinn  
llaatteerr,,  ppoosstt--iimmpplleemmeennttaattiioonn  yyeeaarrss  ooff  tthhee  mmooddeell  rreessuullttss  ffoorr  tthhee  $$9900  bbiilllliioonn  ppeerr  yyeeaarr  sscceennaarriioo..    OOnnee  ccoouulldd  
ssiimmppllyy  aallllooccaattee  tthheemm  bbaacckk  ttoo  ssttaatteess  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthheeiirr  rreellaattiivvee  ppooppuullaattiioonn  ssiizzeess..    OOrr,,  oonnee  ccoouulldd  aallllooccaattee  
tthheemm  bbaacckk  ttoo  ssttaatteess  pprrooppoorrttiioonnaatteellyy  ttoo  tthhee  ssoouurrcceess  ooff  rreelleevvaanntt  eemmiissssiioonnss  tthhaatt  nneeeedd  ttoo  bbee  ccoonnttrroolllleedd..    EEaacchh  
mmeetthhoodd  ggeenneerraatteess  qquuiittee  ddiiffffeerreenntt  rreessuullttss..    HHoowweevveerr,,  oonnee  ccaann  mmaakkee  uussee  ooff  tthhee  sseeccttoorraall  ddeettaaiill  bbeehhiinndd  tthheessee  
eemmppllooyymmeenntt  iimmppaaccttss,,  aanndd  aann  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  tthhee  ccaauusseess  ffoorr  eeaacchh  ttyyppee  ooff  iimmppaacctt..    SSppeecciiffiiccaallllyy,,  bbeehhiinndd  aa  
nneett  nnaattiioonnaall  iimmppaacctt  ooff  220000,,000000  jjoobbss  iiss  aann  aapppprrooxxiimmaattee  lloossss  ooff  338855,,000000  jjoobbss  iinn  rreettaaiill  aanndd  sseerrvviiccee  sseeccttoorrss..    
TThheessee  lloosssseess  sstteemm  pprriimmaarriillyy  ffrroomm  tthhee  lloossss  ooff  rreeaall  ddiissppoossaabbllee  iinnccoommee  aammoonngg  ccoonnssuummeerrss,,  aanndd  aass  ssuucchh,,  tthhee  
mmaajjoorriittyy  ooff  ssuucchh  jjoobb  lloosssseess  wwoouulldd  tteenndd  ttoo  bbee  llooccaatteedd  nneeaarr  ccoonnssuummeerrss,,  oorr  rroouugghhllyy  pprrooppoorrttiioonnaall  ttoo  
ppooppuullaattiioonn..    IInn  ttuurrnn,,  tthheerree  aarree  nneett  jjoobb  iinnccrreeaasseess  ooff  aabboouutt  118855,,000000  iinn  tthhee  mmaannuuffaaccttuurriinngg  sseeccttoorrss..    EEvveenn  
tthhoouugghh  tthheessee  sseeccttoorrss  aarree  wwhheerree  tthhee  ppoolllluuttiioonn  ccoonnttrrooll  ccoossttss  aarree  aapppplliieedd,,  aass  aa  ggrroouupp  tthheeyy  aallssoo  bbeenneeffiitt  
rreellaattiivveellyy  mmoorree  ffrroomm  tthhee  iinnccrreeaasseedd  ddeemmaanndd  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  ppoolllluuttiioonn  ccoonnttrrooll  mmeeaassuurreess..    TThhuuss,,  oonnee  wwoouulldd  
eexxppeecctt  jjoobbss  iinn  tthheessee  sseeccttoorrss  ttoo  bbee  mmoorree  cclloosseellyy  aalliiggnneedd  wwiitthh  wwhheerree  tthhee  ccoonnttrrooll  mmeeaassuurreess  aarree  bbeeiinngg  aapppplliieedd,,  
oorr  rroouugghhllyy  pprrooppoorrttiioonnaall  ttoo  tthhee  llooccaattiioonn  ooff  tthhee  rreelleevvaanntt  eemmiissssiioonnss..  
  
TTaabbllee  AA22--22  sshhoowwss  tthhee  nneett  jjoobb  lloosssseess  bbyy  rreeggiioonn  ffoorr  sseeccttoorrss  tthhaatt  aarree  ccaatteeggoorriizzeedd  aass  ““ppooppuullaattiioonn--oorriieenntteedd””  
aanndd  tthhoossee  tthhaatt  aarree  ccaatteeggoorriizzeedd  aass  ““eemmiissssiioonnss--oorriieenntteedd..””    AAss  ccaann  bbee  sseeeenn,,  tthhee  rreellaattiivvee  pprrooppoorrttiioonnss  ddiiffffeerr  bbyy  
rreeggiioonn..    NNeett  ssttaattee--lleevveell  iimmppaaccttss  iinnvvoollvveedd  aattttrriibbuuttiinngg  tthheessee  ttwwoo  ttyyppeess  ooff  jjoobb  iimmppaaccttss  bbyy  eeaacchh  ssttaattee’’ss  
pprrooppoorrttiioonn  ooff  iittss  rreeggiioonnaall  ppooppuullaattiioonn  aanndd  wweeiigghhtteedd  eemmiissssiioonnss,,  rreessppeeccttiivveellyy..  TTaabbllee  AA22--33  ssuummmmaarriizzeess  tthhee  
nneett  jjoobb  iimmppaacctt  ccaatteeggoorriieess  bbyy  ssttaattee  tthhaatt  tthhee  pprroocceedduurree  ggeenneerraatteess..      
  

TTaabbllee  AA22--22..    RReeggiioonnaall  JJoobb  CCaatteeggoorryy  IImmppaaccttss  ((TThhoouussaannddss  ooff  JJoobbss))  
RReeggiioonn  NNeett  IImmppaacctt  JJoobb  IImmppaaccttss  iinn  PPooppuullaattiioonn--OOrriieenntteedd  

SSeeccttoorrss  
JJoobb  IImmppaaccttss  iinn  EEmmiissssiioonnss--OOrriieenntteedd  

SSeeccttoorrss  
11..    NNEE//MMiiddAAttll  --2299  --7777  4488  
22..    SSoouutthheeaasstt  --3300  --6644  3344  
33..    NNoorrtthh  CCeennttrraall  --6633  --110000  3366  
44..    SSoouutthh  CCeennttrraall  --77  --3355  2288  
55..    NNWW  CCeennttrraall  --1144  --2211  77  
66..    WWeesstt  --1111  --1155  44  
77..    FFaarr  WWeesstt  --2299  --5511  2233  
88..    NNoorrtthhwweesstt  --1188  --1199  22  
NNaattiioonnaall  --220011  --338833  118822  
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TTaabbllee  AA22--33::  RRoouugghh  EEssttiimmaatteess  ooff  PPootteennttiiaall  SSttaattee--LLeevveell  JJoobb  IImmppaaccttss  CCoonnssiisstteenntt  wwiitthh    220000,,000000  NNeett  JJoobb  LLoossss  aatt  tthhee  NNaattiioonnaall
SSccaallee    
((NNoottee::    TThheessee  aarree  nnoott  mmooddeell  oouuttppuuttss..    TThheeyy  aarree  aapppprrooxxiimmaatteedd,,  bbaasseedd  oonn  aannaallyysstt  jjuuddggmmeennttss  uussiinngg  mmooddeell  rreessuullttss  aatt  tthhee  eeiigghhtt--rreeggiioonn  lleevveell::  

SSttaatteess  TThhaatt  MMiigghhtt    EExxppeerriieennccee  
JJoobb  LLoosssseess  LLeessss  tthhaann  11,,000000  

SSttaatteess  TThhaatt  MMiigghhtt  EExxppeerriieennccee  
JJoobb  LLoosssseess  BBeettwweeeenn  11,,000000  

aanndd    55,,000000  

SSttaatteess  TThhaatt  MMiigghhtt  EExxppeerriieennccee  
JJoobb  LLoosssseess  BBeettwweeeenn  55,,000000  aanndd  

1100,,000000  

SSttaatteess  TThhaatt  MMiigghhtt  EExxppeerriieennccee
JJoobb  LLoosssseess  GGrreeaatteerr  tthhaann  

1100,,000000  
11  DDeellaawwaarree  11  AAllaabbaammaa  11  AArriizzoonnaa  11  CCaalliiffoorrnniiaa  
22  DDiissttrriicctt  ooff  CCoolluummbbiiaa  22  AArrkkaannssaass  22  CCoolloorraaddoo  22  FFlloorriiddaa  
33  LLoouuiissiiaannaa  33  CCoonnnneeccttiiccuutt  33  MMiinnnneessoottaa  33  IIlllliinnooiiss  
44  MMaaiinnee  44  GGeeoorrggiiaa  44  MMiissssoouurrii  44  MMiicchhiiggaann  
55  MMoonnttaannaa  55  IIddaahhoo  55  NNeeww  JJeerrsseeyy  55  NNeeww  YYoorrkk  
66  NNeeww  HHaammppsshhiirree  66  IInnddiiaannaa  66  NNoorrtthh  CCaarroolliinnaa  66  OOhhiioo  
77  NNeeww  MMeexxiiccoo  77  IIoowwaa  77  OOrreeggoonn  77  WWaasshhiinnggttoonn  
88  NNoorrtthh  DDaakkoottaa  88  KKaannssaass  88  TTeexxaass    
99  OOkkllaahhoommaa  99  KKeennttuucckkyy  99  WWiissccoonnssiinn    
1100  RRhhooddee  IIssllaanndd  1100  MMaarryyllaanndd      
1111  VVeerrmmoonntt  1111  MMaassssaacchhuusseettttss      
1122  WWeesstt  VViirrggiinniiaa  1122  MMiissssiissssiippppii      
1133  WWyyoommiinngg  1133  NNeebbrraasskkaa      
  1144  NNeevvaaddaa      
  1155  PPeennnnssyyllvvaanniiaa      
  1166  SSoouutthh  CCaarroolliinnaa      
  1177  SSoouutthh  DDaakkoottaa      
  1188  TTeennnneesssseeee      
  1199  UUttaahh      
  2200  VViirrggiinniiaa      

  

More than 10,000

5,000 - 10,000

Less than 1,000

1,000 - 5,000

  
  
((NNoottee::  TThheessee  aarree  nnoott  mmooddeell  oouuttppuuttss..    TThheeyy  aarree  aapppprrooxxiimmaatteedd,,  bbaasseedd  oonn  aannaallyysstt  jjuuddggmmeennttss  uussiinngg  mmooddeell  rreessuullttss  aatt  tthhee  eeiigghhtt--rreeggiioonn  lleevveell))  
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RReeffeerreennccee  LLiisstt  ooff  PPMM  aanndd  OOzzoonnee  
MMoorrttaalliittyy  SSttuuddiieess  

RReeffeerreennccee  LLiisstt  ooff  PPMM  aanndd  OOzzoonnee  MMoorrttaalliittyy  SSttuuddiieess  
  

AA..  SShhoorrtt--tteerrmm  PPMM  MMoorrttaalliittyy  SSttuuddiieess    
  
[[11]]  SScchhwwaarrttzz,,  JJ..,,  DDoocckkeerryy,,  DD..WW..,,  NNeeaass,,  LL..MM..    IIss  ddaaiillyy  mmoorrttaalliittyy  aassssoocciiaatteedd  ssppeecciiffiiccaallllyy  wwiitthh  ffiinnee  

ppaarrttiicclleess??    JJ..  AAiirr  WWaassttee  MMaannaaggee..  AAssssoocc..,,  4466::992277--993399,,  11999966..  
  
[[22]]  DDoocckkeerryy,,  DD..WW..    PPaarrttiiccllee//MMoorrttaalliittyy  AAssssoocciiaattiioonnss  iinn  SStt..  LLoouuiiss  aanndd  EEaasstteerrnn  TTeennnneesssseeee;;  

EEllaabboorraattiioonn  ooff  PPuubblliisshheedd  RReessuullttss..    PPrreeppaarreedd  ffoorr::  EEPPAA  ccrriittiiccaall  eevvaalluuaattiioonn  wwoorrkksshhoopp  oonn  
ppaarrttiiccuullaattee  mmaatttteerr--mmoorrttaalliittyy  eeppiiddeemmiioollooggyy  ssttuuddiieess;;  NNoovveemmbbeerr,,  11999944;;  RRaalleeiigghh,,  NNCC..  HHaarrvvaarrdd  
SScchhooooll  ooff  PPuubblliicc  HHeeaalltthh,,  BBoossttoonn,,  MMAA,,  11999955..  

  
[[33]]  PPooppee,,  CC..AA..,,  IIIIII,,  SScchhwwaarrttzz,,  JJ..,,  RRaannssoomm,,  MM..RR..    DDaaiillyy  mmoorrttaalliittyy  aanndd  PPMM1100  ppoolllluuttiioonn  iinn  UUttaahh  vvaalllleeyy..    

AArrcchh..  EEnnvviirroonn..  HHeeaalltthh,,  4477::221111--221177,,  11999922..  
  
[[44]]  PPooppee,,  CC..AA..,,  IIIIII,,  KKaallkksstteeiinn,,  LL..SS..    SSyynnooppttiicc  wweeaatthheerr  mmooddeelliinngg  aanndd  eessttiimmaatteess  ooff  tthhee  eexxppoossuurree--

rreessppoonnssee  rreellaattiioonnsshhiipp  bbeettwweeeenn  ddaaiillyy  mmoorrttaalliittyy  aanndd  ppaarrttiiccuullaattee  aaiirr  ppoolllluuttiioonn..    EEnnvviirroonn..  HHeeaalltthh  
PPeerrssppeecctt..,,  110044,,  11999966..  

  
[[55]]  SScchhwwaarrttzz,,  JJ..    AAiirr  ppoolllluuttiioonn  aanndd  ddaaiillyy  mmoorrttaalliittyy  iinn  BBiirrmmiinngghhaamm,,  AAllaabbaammaa..    AAmm..  JJ..  EEppiiddeemmiiooll..    

113377::11113366--11114477,,  11999933..  
  
[[66]]  DDoocckkeerryy,,  DD..WW..,,  SScchhwwaarrttzz,,  JJ..,,  SSppeenngglleerr,,  JJ..DD..    AAiirr  ppoolllluuttiioonn  aanndd  ddaaiillyy  mmoorrttaalliittyy::  aassssoocciiaattiioonnss  wwiitthh  

ppaarrttiiccuullaatteess  aanndd  aacciidd  aaeerroossoollss..    EEnnvviirroonn..  RReess..,,  5599::336622--337733,,  11999922..  
  
[[77]]  OOzzkkaayynnaakk,,  HH..,,  XXuuee,,  JJ..,,  SSeevveerraannccee,,  PP..,,  BBuurrnneetttt,,  RR..,,  RRaaiizzeennnnee,,  MM..    AAssssoocciiaattiioonnss  bbeettwweeeenn  ddaaiillyy  

mmoorrttaalliittyy,,  oozzoonnee,,  aanndd  ppaarrttiiccuullaattee  aaiirr  ppoolllluuttiioonn  iinn  TToorroonnttoo,,  CCaannaaddaa..    UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa,,  
IIrrvviinnee,,  AAiirr  PPoolllluuttiioonn  HHeeaalltthh  EEffffeeccttss  LLaabboorraattoorryy,,  rreeppoorrtt  nnoo..  9944--0022,,  11999944..  

  
[[88]]  KKiinnnneeyy,,  PP..LL..,,  IIttoo,,  KK..,,  TThhuurrssttoonn,,  GG..DD..    AA  sseennssiittiivviittyy  aannaallyyssiiss  ooff  mmoorrttaalliittyy//PPMM1100  aassssoocciiaattiioonnss  iinn  

LLooss  AAnnggeelleess..    IInnhhaallaattiioonn  TTooxxiiccooll..,,  77::5599--6699,,  11999955..  
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[[99]]  IIttoo,,  KK..,,  KKiinnnneeyy,,  PP..,,  TThhuurrssttoonn,,  GG..DD..    VVaarriiaattiioonnss  iinn  PPMM1100  ccoonncceennttrraattiioonnss  wwiitthhiinn  ttwwoo  mmeettrrooppoolliittaann  

aarreeaass  aanndd  tthheeiirr  iimmpplliiccaattiioonnss  ffoorr  hheeaalltthh  eeffffeeccttss  aannaallyysseess..    IInnhhaallaattiioonn  TTooxxiiccooll..,,  77::773355--774455,,  11999955..  
  
[[1100]]  SSttyyeerr,,  PP..,,  MMccMMiillllaann,,  NN..,,  GGaaoo,,  FF..,,  DDaavviiss,,  JJ..,,  SSaacckkss,,  JJ..    TThhee  eeffffeecctt  ooff  aaiirrbboorrnnee  ppaarrttiiccuullaattee  mmaatttteerr  oonn  

ddaaiillyy  ddeeaatthh  ccoouunnttss..    EEnnvviirroonn..  HHeeaalltthh  PPeerrssppeecctt..,,  1133::  449900--449977,,  11999955..  
  
[[1111]]  IIttoo,,  KK..,,  TThhuurrssttoonn,,  GG..DD..    DDaaiillyy  PPMM1100//mmoorrttaalliittyy  aassssoocciiaattiioonnss::  aann  iinnvveessttiiggaattiioonn  ooff  aatt--rriisskk  ssuubb--

ppooppuullaattiioonnss..    JJ..  EExxppoossuurree  AAnnaall..  EEnnvviirroonn..  EEppiiddeemmiiooll..,,  11999966..  
  
[[1122]]  OOssttrroo,,  BB..,,  SSaanncchheezz,,  JJ..MM..,,  AArraannddaa,,  CC..,,  EEsskkeellaanndd,,  GG..SS..    AAiirr  ppoolllluuttiioonn  aanndd  mmoorrttaalliittyy::  rreessuullttss  ffrroomm  aa  

ssttuuddyy  ooff  SSaannttiiaaggoo,,  CChhiillee..    JJ..  EExxppoossuurree  AAnnaall..  EEnnvviirroonn..  EEppiiddeemmiiooll..,,  11999966..  
  
[[1133]]  OOssttrroo,,  BB..    TThhee  aassssoocciiaattiioonn  ooff  aaiirr  ppoolllluuttiioonn  aanndd  mmoorrttaalliittyy::  eexxaammiinniinngg  tthhee  ccaassee  ffoorr  iinnffeerreennccee..    AArrcchh..  

EEnnvviirroonn..  HHeeaalltthh,,  4488::333366--334422,,  11999933..  
  
[[1144]]  DDoocckkeerryy,,  DD..WW..,,  PPooppee,,  CC..AA..,,  IIIIII..    AAccuuttee  rreessppiirraattoorryy  eeffffeeccttss  ooff  ppaarrttiiccuullaattee  aaiirr  ppoolllluuttiioonn..    AAnnnnuu..  

RReevv..  PPuubblliicc  HHeeaalltthh,,  1155::110077--113322,,  11999944..  
  
[[1155]]  MMoooollggaavvkkaarr,,  SS..HH..,,  LLuueebbeecckk,,  EE..GG..,,  HHaallll,,  TT..AA..,,  AAnnddeerrssoonn,,  EE..LL..    PPaarrttiiccuullaattee  aaiirr  ppoolllluuttiioonn,,  ssuullffuurr  

ddiiooxxiiddee,,  aanndd  ddaaiillyy  mmoorrttaalliittyy::  aa  rreeaannaallyyssiiss  ooff  tthhee  SStteeuubbeennvviillllee  ddaattaa..    IInnhhaallaattiioonn  TTooxxiiccooll..,,  77::3355--4444,,  
11999955..  

  

BB..  LLoonngg--tteerrmm  PPMM  MMoorrttaalliittyy  SSttuuddiieess  
  
[[1166]]  DDoocckkeerryy,,  DD..WW..,,  PPooppee,,  CC..AA..,,  IIIIII,,  XXuu,,  XX..,,  SSppeenngglleerr,,  JJ..DD..,,    WWaarree,,  JJ..HH..,,  FFaayy,,  MM..EE..,,  FFeerrrriiss,,  BB..GG..,,  JJrr..,,  

SSppeeiizzeerr,,  FF..EE..    AAnn  aassssoocciiaattiioonn  bbeettwweeeenn  aaiirr  ppoolllluuttiioonn  aanndd  mmoorrttaalliittyy  iinn  ssiixx  UU..SS..  cciittiieess..    NN..  EEnnggll..  JJ..  
MMeedd..,,    332299::11775533--11775599,,  11999933..  

  
[[1177]]  PPooppee,,  CC..AA..,,  IIIIII,,  TThhuunn,,  MM..JJ..,,  NNaammbbooooddiirrii,,  MM..MM..,,  DDoocckkeerryy,,  DD..WW..,,  EEvvaannss,,  JJ..SS..,,  SSppeeiizzeerr,,  FF..EE..,,  

HHeeaatthh,,  CC..WW..,,  JJrr..    PPaarrttiiccuullaattee  aaiirr  ppoolllluuttiioonn  aass  aa  pprreeddiiccttoorr  ooff  mmoorrttaalliittyy  iinn  aa  pprroossppeeccttiivvee  ssttuuddyy  ooff  
UU..SS..  aadduullttss..    AA..  JJ..  RReessppiirr..  CCrriitt..  CCaarree  MMeedd..,,  115511::  666699--667744,,  11999955..  

  
[[1188]]  LLiippffeerrtt,,  FF..WW..    CCoommmmuunniittyy  AAiirr  PPoolllluuttiioonn  aanndd  MMoorrttaalliittyy::  AAnnaallyyssiiss  ooff  11998800  DDaattaa  ffrroomm  UU..SS..  

MMeettrrooppoolliittaann  AArreeaass..    II..  PPaarrttiiccuullaattee  AAiirr  PPoolllluuttiioonn..    UU..SS..  DDeepptt..  ooff  EEnneerrggyy,,  BBrrooookkhhaavveenn  NNaattiioonnaall  
LLaabboorraattoorryy,,  RReeppoorrtt  NNoo..  BBNNLL  4488444466--RR..  

  
[[1199]]  OOzzkkaayynnaakk,,  HH..,,  TThhuurrssttoonn,,  GG..DD..    AAssssoocciiaattiioonnss  bbeettwweeeenn  11998800  UU..SS..  mmoorrttaalliittyy  rraatteess  aanndd  aalltteerrnnaattiivvee  

mmeessaauurreess  ooff  aaiirrbboorrnnee  ppaarrttiiccllee  ccoonncceennttrraattiioonn..    RRiisskk  AAnnaall..,,  77::444499--446611,,  11998877..  
  

CC..  CChhrroonniicc  BBrroonncchhiittiiss  SSttuuddiieess  
  
[[11]]  SScchhwwaarrttzz,,  JJ..    PPaarrttiiccuullaattee  aaiirr  ppoolllluuttiioonn  aanndd  cchhrroonniicc  rreessppiirraattoorryy  ddiisseeaassee..    EEnnvviirroonn..  RReess..,,  6622::77--1133,,  

11999933..  
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[[22]]  AAbbbbeeyy,,  DD..  EE..;;  PPeetteerrssoonn,,  FF..;;  MMiillllss,,  PP..KK..;;  BBeeeessoonn,,  WW..LL..    LLoonngg--tteerrmm  aammbbiieenntt  ccoonncceennttrraattiioonn  ooff  ttoottaall  
ssuussppeennddeedd  ppaarrttiicclleess,,  oozzoonnee  aanndd  ssuullffuurr  ddiiooxxiiddee  aanndd  rreessppiirraattoorryy  ssyyssmmppttoommss  iinn  aa  nnoonnssmmookkiinngg  
ppooppuullaattiioonn..    AArrcchh..  EEnnvviirroonn..  HHeeaalltthh..,,  4488::JJaann..//FFeebb((11))  3333--4466..,,  11999933..  

  

DD..  OOzzoonnee  MMoorrttaalliittyy  SSttuuddiieess  
  
[[11]]  AAnnddeerrssoonn,,  HH..RR..;;  PPoonnccee  ddee  LLeeoonn,,  AA;;  BBllaanndd,,  JJ..  MM..;;  BBoowweerr,,  JJ..SS..;;  SSttrraacchhaann,,  DD..PP..  AAiirr  ppoolllluuttiioonn  aanndd  

ddaaiillyy  mmoorrttaalliittyy  iinn  LLoonnddoonn::  11998877--9922..  BBrriittiisshh  MMeeddiiccaall  JJoouurrnnaall,,  331122::666655--666699,,  11999966..  
  

[[22]]  DDoocckkeerryy,,  DD..WW..;;  SScchhwwaarrttzz,,  JJ..;;  SSppeenngglleerr,,  JJ..DD..    AAiirr  ppoolllluuttiioonn  aanndd  ddaaiillyy  mmoorrttaalliittyy::  aassssoocciiaattiioonnss  wwiitthh  
ppaarrttiiccuullaatteess  aanndd  aacciidd  aaeerroossoollss..    EEnnvviirroonnmmeennttaall  RReesseeaarrcchh,,  5599::336622--337733,,  11999922..  

  

[[33]]  LLoooommiiss,,  DD..;;  BBoorrjjaa--AAbbuurrttoo,,  VV..;;  BBaannggddiiwwaallaa,,  SS..;;  SShhyy,,  CC..  OOzzoonnee  EExxppoossuurree  aanndd  DDaaiillyy  MMoorrttaalliittyy  iinn  
MMeexxiiccoo  CCiittyy::  AA  TTiimmee--SSeerriieess  AAnnaallyyssiiss..  HHeeaalltthh  EEffffeeccttss  IInnssttiittuuttee..  CCaammbbrriiddggee,,  MMAA..    RReesseeaarrcchh  
RReeppoorrtt  NNoo..  7755,,  OOccttoobbeerr  11999966..  

  

[[44]]  SSaammeett,,  JJ..;;  ZZeeggeerr,,  SS;;  KKeellssaallll,,  JJ..;;  XXuu,,  JJ..;;  KKaallkksstteeiinn,,  LL..  PPaarrttiiccuullaattee  AAiirr  PPoolllluuttiioonn  aanndd  DDaaiillyy  
MMoorrttaalliittyy::  AAnnaallyysseess  ooff  tthhee  EEffffeeccttss  ooff  WWeeaatthheerr  aanndd  MMuullttiippllee  AAiirr  PPoolllluuttaannttss,,  TThhee  PPhhaassee  II..BB  RReeppoorrtt  
ooff  tthhee  PPaarrttiiccllee  EEppiiddeemmiioollooggyy  EEvvaalluuaattiioonn  PPrroojjeecctt..    HHeeaalltthh  EEffffeeccttss  IInnssttiittuuttee,,  CCaammbbrriiddggee,,  MMAA..    
MMaarrcchh  11999977..  

  

[[55]]  KKiinnnneeyy,,  PP..LL..;;  IIttoo,,  KK..;;  TThhuurrssttoonn,,  GG..DD..    AA  sseennssiittiivviittyy  aannaallyyssiiss  ooff  mmoorrttaalliittyy//PPMM1100  aassssoocciiaattiioonnss  iinn  
LLooss  AAnnggeelleess..  IInnhhaallaattiioonn  TTooxxiiccooll..,,  77::5599--6699,,  11999955..  

  

[[66]]  KKiinnnneeyy,,  PP..LL..;;  OOzzkkaayynnaakk,,  HH..    AAssssoocciiaattiioonnss  ooff  DDaaiillyy  MMoorrttaalliittyy  aanndd  AAiirr  PPoolllluuttiioonn  iinn  LLooss  AAnnggeelleess  
CCoouunnttyy..  EEnnvviirroonnmmeennttaall  RReess..,,  5544::9999--112200,,  11999911..  

  

[[77]]  MMoooollggaavvkkaarr,,  SS..HH..;;  LLuueebbeecckk,,  EE..GG..;;  HHaallll,,  TT..AA..;;  AAnnddeerrssoonn,,  EE..  LL..    AAiirr  ppoolllluuttiioonn  aanndd  ddaaiillyy  mmoorrttaalliittyy  
iinn  PPhhiillaaddeellpphhiiaa..  EEppiiddeemmiioollooggyy,,  SSeepptteemmbbeerr  11999955,,  pppp..  447766--448844..  

  

[[88]]  SSaarrttoorr,,  FF..;;  SSnnaacckkeenn,,  RR..;;  DDeemmuutthh,,  CC..;;  WWaallcckkiieerrss,,  DD..    TTeemmppeerraattuurree,,  aammbbiieenntt  oozzoonnee  lleevveellss,,  aanndd  
mmoorrttaalliittyy  dduurriinngg  ssuummmmeerr,,  11999944,,  iinn  BBeellggiiuumm..  EEnnvviirroonnmmeennttaall  RReess..,,  7700::110055--111133,,  11999944..  

  

[[99]]  SScchhwwaarrttzz,,  JJ..    PPaarrttiiccuullaattee  aaiirr  ppoolllluuttiioonn  aanndd  ddaaiillyy  mmoorrttaalliittyy  iinn  DDeettrrooiitt..  EEnnvviirroonnmmeennttaall  RReess..,,  5566::220044--
221133,,  11999911..  

  

[[1100]]  TThhuurrssttoonn,,  GG..    OOzzoonnee  AAiirr  PPoolllluuttiioonn  aanndd  HHuummaann  MMoorrttaalliittyy..    PPrreesseennttaattiioonn  ttoo  tthhee  AAiirr  &&  WWaassttee  
MMaannaaggeemmeenntt  AAssssoocciiaattiioonn’’ss  9900tthh  AAnnnnuuaall  MMeeeettiinngg  aanndd  EExxhhiibbiittiioonn,,  JJuunnee  88--1133,,  11999977,,  TToorroonnttoo,,  
OOnnttaarriioo,,  CCaannaaddaa  ((aanndd  ssuubbmmiitttteedd  ttoo  tthhee  OOzzoonnee  ddoocckkeett))..    

  
[[1111]]  VVeerrhhooeeffff,,  AA..PP..;;  HHooeekk,,  GG..;;  SScchhwwaarrttzz,,  JJ..;;  VVaann  WWiijjnneenn,,  JJ..HH..    AAiirr  ppoolllluuttiioonn  aanndd  ddaaiillyy  mmoorrttaalliittyy  iinn  

AAmmsstteerrssttddaamm..    EEppiiddeemmiioollooggyy,,  77::222255--223300,,  11999955..  





  
  

  

  
TTaabbllee  ooff  CCoonntteennttss  

  

PPRREEFFAACCEE ........................................................................................................................................................................................................................ii  

CCOOSSTTSS,,  EECCOONNOOMMIICC  IIMMPPAACCTTSS,,  AANNDD  BBEENNEEFFIITTSS  OOFF  EEPPAA’’SS  OOZZOONNEE  AANNDD  
PPAARRTTIICCUULLAATTEE  SSTTAANNDDAARRDDSS ..........................................................................................................................................................iiii  

IInnttrroodduuccttiioonn ............................................................................................................................................................................................ EErrrroorr!!  BBooookkmmaarrkk  nnoott  ddeeffiinneedd..  
EEPPAA  EEssttiimmaatteess  ooff  CCoossttss  aanndd  BBeenneeffiittss  ooff  iittss  PPrrooppoosseedd  NNAAAAQQSS.......................... EErrrroorr!!  BBooookkmmaarrkk  nnoott  ddeeffiinneedd..  
SSccooppee  ooff  TThhiiss  SSttuuddyy .................................................................................................................................................................... EErrrroorr!!  BBooookkmmaarrkk  nnoott  ddeeffiinneedd..  
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AAlltteerrnnaattiivvee  VViieeww  ooff  CCoossttss  aanndd  BBeenneeffiittss .................................................................................................... EErrrroorr!!  BBooookkmmaarrkk  nnoott  ddeeffiinneedd..  
EExxppllaannaattiioonn  ooff  RReeaassoonnss  ffoorr  AAlltteerreedd  CCoosstt  aanndd  BBeenneeffiitt  EEssttiimmaatteess .................. EErrrroorr!!  BBooookkmmaarrkk  nnoott  ddeeffiinneedd..  
IImmpplliiccaattiioonnss  ffoorr  tthhee  NNaattiioonnaall  EEccoonnoommyy .................................................................................................... EErrrroorr!!  BBooookkmmaarrkk  nnoott  ddeeffiinneedd..  
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