
EEXXEECCUUTTIIVVEE  SSUUMMMMAARRYY  
  
BBaacckkggrroouunndd  
  
OOvveerr  tthhee  ppaasstt  ddeeccaaddee  aa  ggrroowwiinngg  eennvviirroonnmmeennttaall  aawwaarreenneessss  hhaass  ccaauusseedd  ssoocciieettyy  ttoo  
rreeccoonnssiiddeerr  tthhee  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  ssoolliidd  wwaassttee..    TThhee  ppllaassttiiccss  iinndduussttrryy  bbeeggaann  ttoo  mmaakkee  
cchhaannggeess  iinn  ssoommee  pprroodduucctt  ddeessiiggnnss  tthhaatt  eennaabbllee  tthhee  pprroodduuccttss  ttoo  mmeeeett  rreeqquuiirreemmeennttss  
ffoorr  uullttiimmaattee  ddiissppoossaabbiilliittyy..    HHoowweevveerr,,  aass  iinndduussttrryy  bbeeggaann  iimmpplleemmeennttiinngg  aapppprrooaacchheess  
ttoo  eennhhaannccee  eennvviirroonnmmeennttaall  aattttrriibbuutteess,,  qquueessttiioonnss  rreeggaarrddiinngg  tthhee  ttrruuee  lloonngg--tteerrmm  
eennvviirroonnmmeennttaall  ffaattee  aanndd  eeffffeeccttss  ooff  ddeeggrraaddaabbllee  ppllaassttiiccss  eemmeerrggeedd..  
  
IInn  JJuunnee  11999911  aa  ggrroouupp  ooff  ccoommppaanniieess  ffoorrmmeedd  aanndd  ffuunnddeedd,,  aass  ppaarrtt  ooff  AASSTTMM''ss  
IInnssttiittuuttee  ffoorr  SSttaannddaarrddss  RReesseeaarrcchh,,  tthhee  DDeeggrraaddaabbllee  PPoollyymmeerriicc  MMaatteerriiaallss  PPrrooggrraamm,,  
iinn  oorrddeerr  ttoo  bbuuiilldd  aa  ccoommpprreehheennssiivvee  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  tthhee  ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  tthheessee  
mmaatteerriiaallss  iinn  wwaassttee  ttrreeaattmmeenntt  pprroocceesssseess  aanndd  ttoo  ddeevveelloopp  aa  pprrooggrreessssiivvee  sscchheemmee  ttoo  
eevvaalluuaattee  mmaatteerriiaallss  aanndd  pprroodduuccttss..    TThhiiss  ggrroouupp  iinncclluuddeedd::  
  
      CCaarrggiillll        DDooww  CChheemmiiccaall      DDuuPPoonntt  
      EEaassttmmaann  CChheemmiiccaall      EEccoocchheemm        EExxxxoonn  CChheemmiiccaall  
      KKiimmbbeerrllyy--CCllaarrkk      MMoobbiill  CChheemmiiccaall      NNoovvaammoonntt  
      NNoovvoonn  IInntteerrnnaattiioonnaall      PPrroocctteerr  &&  GGaammbbllee      UUSS  AArrmmyy  NNaattiicckk  
      ZZeenneeccaa  BBiioopprroodduuccttss      NNaattiioonnaall  CCoorrnn  GGrroowweerrss  AAssssoocciiaattiioonn  
      AAssssoocciiaattiioonn  ooff  tthhee  NNoonnwwoovveennss  FFaabbrriiccss  IInndduussttrryy  ((IINNDDAA))  
  
AAss  tthhee  mmoosstt  pprroommiissiinngg  ooff  tthhee  ppoossiittiivveellyy--vviieewweedd  ttrreeaattmmeenntt  pprroocceesssseess  iiss  aaeerroobbiicc  
ccoommppoossttiinngg,,  tthhee  bbuullkk  ooff  tthhee  wwoorrkk  ccoonndduucctteedd  uunnddeerr  tthhee  IISSRR  pprrooggrraamm  ccoonncceennttrraatteedd  
oonn  pprroovviiddiinngg  iinnffoorrmmaattiioonn  uunnddeerr  ccoommppoossttiinngg  ccoonnddiittiioonnss..    TThhee  IISSRR  AAddvviissoorryy  
CCoommmmiitttteeee  eessttaabblliisshheedd  tthheeiirr  mmiissssiioonn  ttoo  pprroovviiddee  tthhee  bbaassiiss  ffoorr  tthhee  sscciieennttiiffiicc  
ssuubbssttaannttiiaattiioonn  ooff  ddiissppoossaabbiilliittyy  ssttaatteemmeennttss  ffoorr  ddeeggrraaddaabbllee  ppoollyymmeerriicc  mmaatteerriiaallss..    
TThhee  ssccooppee  ooff  tthhee  pprrooggrraamm  wwaass  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  tthhee  bbeehhaavviioorr  ooff  ddeeggrraaddaabbllee  
ppoollyymmeerriicc  mmaatteerriiaallss  iinn  rreeaall  ddiissppoossaall  ssyysstteemmss,,  aanndd  hhooww  tthhoossee  rreessuullttss  ccoorrrreellaattee  
wwiitthh  llaabboorraattoorryy  rreessuullttss,,  iinn  oorrddeerr  ttoo  aassssuurree  tthhaatt  ssuucchh  mmaatteerriiaallss  aarree  ssaaffee  ffoorr  
ddiissppoossaall  aanndd  eeffffeeccttiivveellyy  ddeeggrraaddeedd..  
  
TThhee  IISSRR  pprrooggrraamm  iinn  ccoonnjjuunnccttiioonn  wwiitthh  tthhee  AASSTTMM  ssuubbccoommmmiitttteeee  DD2200..9966  oonn  
DDeeggrraaddaabbllee  PPllaassttiiccss  hhaavvee  wwrriitttteenn  tthhee  SSttaannddaarrdd  GGuuiiddee  ttoo  AAsssseessss  tthhee  
CCoommppoossttaabbiilliittyy  ooff  EEnnvviirroonnmmeennttaallllyy  DDeeggrraaddaabbllee  PPllaassttiiccss..    TThhee  ssttrraatteeggyy  uusseess  aa  
ttiieerreedd  aapppprrooaacchh  aanndd  aalllloowwss  aa  ssyysstteemmaattiicc  aasssseessssmmeenntt  ooff  tthhee  ccoommppoossttaabbiilliittyy  ooff  
eennvviirroonnmmeennttaallllyy  ddeeggrraaddaabbllee  ppllaassttiicc  pprroodduuccttss..    TThhee  tthhrreeee  ttiieerrss  aarree::  
  
            TTiieerr  11::  RRaappiidd  SSccrreeeenniinngg  TTeessttss  
            TTiieerr  22::  LLaabboorraattoorryy--  aanndd  PPiilloott--SSccaallee  CCoommppoossttiinngg  AAsssseessssmmeenntt  
            TTiieerr  33::  FFiieelldd//FFuullll--SSccaallee  AAsssseessssmmeenntt  
  
TThhee  ttiieerrss  pprrooggrreessss  ffrroomm  tthhee  lloowweerr--ccoosstt,,  rraappiidd  ssccrreeeenniinngg  ooff  ppoollyymmeerriicc  mmaatteerriiaallss  
aanndd  ootthheerr  oorrggaanniicc  ccoommppoonneennttss  ttoo  rreellaattiivveellyy  lloonngg--tteerrmm,,  mmoorree  ccoommpplleexx,,  hhiigghheerr--ccoosstt  



eevvaalluuaattiioonnss..    TThhiiss  rreeppoorrtt  ddeemmoonnssttrraatteess  tthhee  uussee  ooff  tthhee  ttiieerreedd  aapppprrooaacchh  bbyy  tthhee  IISSRR  
pprrooggrraamm,,  aanndd  rreeppoorrttss  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  lleeaarrnneedd  bbyy  tthhee  IISSRR--iinniittiiaatteedd  wwoorrkk  aass  wweellll  aass  
tthhee  ddaattaa  ccoonnttrriibbuutteedd  ttoo  oorr  oobbttaaiinneedd  bbyy  tthhee  pprrooggrraamm..  
  
  
RReessuullttss  aanndd  CCoonncclluussiioonnss  
  
TThhee  llaabboorraattoorryy--ssccaallee  AASSTTMM  DD  55333388  CCoonnttrroolllleedd  CCoommppoossttiinngg  tteesstt  ggaavvee  ccoommppaarraabbllee  
rreessuullttss  ttoo  tthhee  rreessuullttss  oobbttaaiinneedd  iinn  tthhee  ffuullll--ssccaallee  tteessttss..    TThhee  rreessppiirroommeettrriicc  
ccoommppoossttiinngg  tteesstt  AASSTTMM  DD  55992299,,  hhoowweevveerr,,  wwaass  ttoooo  llooww  iinn  bbiiooddeeggrraaddaattiioonn  ppootteennttiiaall  
aanndd//oorr  dduurraattiioonn  ttoo  bbee  rreepprreesseennttaattiivvee  ffoorr  ffuullll--ssccaallee  ccoommppoossttiinngg..    TThhee  MMBBII  aanndd  PP&&GG  
ppiilloott  tteessttss  oobbttaaiinneedd  rreessuullttss  tthhaatt  wweerree  mmoossttllyy  ccoonnssiisstteenntt  wwiitthh  tthhee  rreessuullttss  ooff  tthhee  ffuullll--
ssccaallee  tteessttss,,  aanndd  tthheessee  pprroottooccoollss  wwiillll  bbee  mmeerrggeedd  iinnttoo  aann  AASSTTMM  ssttaannddaarrdd  tteesstt  
mmeetthhoodd..    TThhee  pprroocceedduurree  aapppplliieedd  iinn  tthhee  RREECCOOMMPP  IIII  ffuullll--ssccaallee  tteesstt  iiss  ccoonnssiiddeerreedd  ttoo  
bbee  aa  vvaalluuaabbllee  tteesstt  pprroocceedduurree,,  aanndd  wwiillll  bbee  ddeevveellooppeedd  iinnttoo  aann  AASSTTMM  ssttaannddaarrdd  
pprraaccttiiccee..  
  
CCoommppaarriinngg  tthhee  rreessuullttss  oobbttaaiinneedd  ffoorr  tthhee  ssaammee  mmaatteerriiaall  aatt  eeaacchh  ssccaallee  sshhoowwss  tthhaatt  
ffoorr  aallll  mmaatteerriiaallss  ccoommppaarreedd,,  wwiitthhoouutt  eexxcceeppttiioonn,,  tthhee  ddeeggrraaddaattiioonn  rreessuullttss  oobbttaaiinneedd  iinn  
aa  hhiigghheerr--lleevveell  tteesstt  eeqquuaalleedd  oorr  eexxcceeeeddeedd  tthhoossee  oobbttaaiinneedd  iinn  aa  lloowweerr--lleevveell  tteesstt..    TThhiiss  
mmeeaannss,,  ffoorr  eexxaammppllee,,  tthhaatt  tthhee  llaabboorraattoorryy--ssccaallee  AASSTTMM  DD  55333388  wwaass  mmoorree  
ccoonnsseerrvvaattiivvee  tthhaann  tthhee  ppiilloott--ssccaallee  PP&&GG  tteesstt  wwhhiicchh  iinn  ttuurrnn  wwaass  mmoorree  ccoonnsseerrvvaattiivvee  
tthhaann  tthhee  ffuullll--ssccaallee  RREECCOOMMPP  IIII  tteesstt..      TThhiiss  oobbsseerrvvaattiioonn  hhaass  iimmppoorrttaanntt  rraammiiffiiccaattiioonnss  
wwiitthh  rreeggaarrdd  ttoo  eennvviirroonnmmeennttaall  ccllaaiimmss  bbaasseedd  uuppoonn  llaabboorraattoorryy  aanndd  ppiilloott  tteessttss..    IInn  
oorrddeerr  ttoo  pprroovviiddee  vvaalliidd  aanndd  uusseeffuull  iinnffoorrmmaattiioonn,,  aa  ffuullll--ssccaallee  tteesstt  mmuusstt  bbee  vveerryy  wweellll  
ppllaannnneedd  aanndd  eexxeeccuutteedd,,  wwhhiillee  tthhee  llooggiissttiiccss  ooff  ccoonndduuccttiinngg  aa  tteesstt  aatt  tthhaatt  ssccaallee  ccaann  
bbee  eexxttrreemmeellyy  ddiiffffiiccuulltt..    FFuurrtthheerrmmoorree,,  tthhee  ffuullll--ssccaallee  iinnffoorrmmaattiioonn  ccaannnnoott  ssttaanndd  aalloonnee,,  
bbuutt  mmuusstt  bbee  ssuuppppoorrtteedd  bbyy  ttiieerr  22  rreessuullttss..    OOnn  tthhee  ootthheerr  hhaanndd,,  tthhee  ffuullll--ssccaallee  tteesstt  
mmiigghhtt  nnoott  pprroovviiddee  aannyy  ffuurrtthheerr  kknnoowwlleeddggee  oonn  tthhee  ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  aa  mmaatteerriiaall  tthhaann  
tthhee  llaabboorraattoorryy  aanndd  ppiilloott  tteessttss  ttooggeetthheerr  ddeevveellooppeedd..    TThhee  ffuullll--ssccaallee  tteessttss  ccaann,,  
hhoowweevveerr,,  pprroovviiddee  vveerriiffiiccaattiioonn  ooff  rreessuullttss  oobbttaaiinneedd  aatt  ttiieerr  22..  
  
TThhee  oovveerrrriiddiinngg  oobbsseerrvvaattiioonn  rreeggaarrddiinngg  tthhee  ccoonndduucctt  ooff  tteessttss  aatt  aannyy  ssccaallee  iiss  tthhee  
iimmppoorrttaannccee  ooff  tthhee  tteemmppeerraattuurree  aanndd  dduurraattiioonn  ooff  tthhee  tteesstt..    TTeemmppeerraattuurreess  mmuusstt  bbee  

mmaaiinnttaaiinneedd  iinn  tthhee  tthheerrmmoopphhiilliicc  rraannggee,,  pprreeffeerraabbllyy  aabboovvee  5500  ooCC,,  iinn  oorrddeerr  ttoo  pprroovviiddee  
mmaaxxiimmuumm  mmiiccrroobbiiaall  aaccttiivviittyy..    TThhee  tteesstt  mmuusstt  aallssoo  llaasstt  lloonngg  eennoouugghh  ttoo  rreeaacchh  sstteeaaddyy  
ssttaattee  iinn  tteerrmmss  ooff  mmaatteerriiaall  bbiiooddeeggrraaddaattiioonn..  
  
OOtthheerr  ssppeecciiffiicc  ccoonncclluussiioonnss  ffrroomm  tthhee  IISSRR  wwoorrkk  iinncclluuddee::  
  
  **  TThhee  33  mmaajjoorr  ppaarraammeetteerrss  ooff  ccoommppoossttaabbiilliittyy  --  mmiinneerraalliizzaattiioonn,,  wweeiigghhtt  lloossss  aanndd  

ddiissiinntteeggrraattiioonn  --  aarree  nnoott  iiddeennttiiccaall  aanndd  tthhee  rreessuullttss  ssoommeettiimmeess  ddiivveerrggee..    CCaarree  
mmuusstt  bbee  ttaakkeenn  iinn  ccoommppaarriinngg  tthheessee,,  aanndd  iinn  eessttaabblliisshhiinngg  ccoommppoossttaabbiilliittyy..  

  
  **  FFoorr  eeccoottooxxiicciittyy  tteessttss  ttoo  bbee  vvaalliidd  ffoorr  aa  ssppeecciiffiicc  mmaatteerriiaall,,  tthhee  ccoommppoosstt  mmuusstt  

hhaavvee  bbeeeenn  ggeenneerraatteedd  uussiinngg  oonnllyy  tthhaatt  tteesstt  mmaatteerriiaall..    TThhee  ssaammppllee  mmaayy  nnoott  



bbee  ccoommbbiinneedd  wwiitthh  ootthheerr  bbiiooddeeggrraaddaabbllee  ppllaassttiiccss..    LLiikkeewwiissee,,  tthhee  ccoommppoosstt  
qquuaalliittyy  rreessuullttss  sshhoouulldd  bbee  rreellaattiivvee  ttoo  tthhee  ssaammee  ccoommppoosstt  ggeenneerraatteedd  wwiitthhoouutt  
tthhee  tteesstt  mmaatteerriiaall..    IInn  tthhee  tteessttss  ccoommmmiissssiioonneedd  bbyy  IISSRR  nnoo  ssiiggnniiffiiccaanntt  eeffffeeccttss  
ccoouulldd  bbee  sseeeenn  ffrroomm  tthhee  tteesstt  mmaatteerriiaallss  iinncclluuddeedd..  

  
  **  DDiissiinntteeggrraattiioonn  sshhoouulldd  bbee  mmeeaassuurreedd  qquuaannttiittaattiivveellyy  uussiinngg  wweeiigghhtt  lloossss  aanndd  

ssiieevviinngg  pprroocceedduurreess..    VVaagguuee  oobbsseerrvvaattiioonnss  bbaasseedd  uuppoonn  vviissuuaall  aanndd  ttaaccttiillee  
ppeerrcceeppttiioonnss  sshhoouulldd  bbee  oommiitttteedd..    

  
**  BBeenncchhmmaarrkk  ccrriitteerriiaa  mmuusstt  bbee  eessttaabblliisshheedd  ttoo  vvaalliiddaattee  tthhee  tteesstt  rreessuullttss..    TThhiiss  ccaann  

bbee  aacchhiieevveedd  bbyy  ddeeffiinniinngg  tteemmppeerraattuurree  aanndd  dduurraattiioonn  rreeqquuiirreemmeennttss,,  ppaassss  
lleevveellss  ffoorr  rreeffeerreennccee  mmaatteerriiaallss,,  aanndd  ccoommppoosstt  qquuaalliittyy  ssttaannddaarrddss..  

  
  **  IInn  aannaaeerroobbiicc  tteessttss  tthhee  aabbsseennccee  ooff  ooxxyyggeenn  ccaann  ggiivvee  rreessuullttss  wwhhiicchh  aarree  ttoottaallllyy  

ddiiffffeerreenntt  ffrroomm  rreessuullttss  oobbttaaiinneedd  uunnddeerr  aaeerroobbiicc  ccoonnddiittiioonnss..  
  
  
OOnn  tthhee  bbaassiiss  ooff  tthhee  rreessuullttss  oobbttaaiinneedd  iinn  tthhee  vvaarriioouuss  IISSRR  tteessttss  tthhee  ffoolllloowwiinngg  
ccoommmmeennttss  ccaann  bbee  mmaaddee  wwiitthh  rreeggaarrdd  ttoo  tthhee  ppuurrppoossee  aanndd  iimmppoorrttaannccee  ooff  eeaacchh  ttiieerr  
ooff  tthhee  pprrooppoosseedd  AASSTTMM  ssttrraatteeggyy::    
  

--  TTiieerr  11::  ssccrreeeenniinngg  ooff  ccoommppoonneennttss;;  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  iinniittiiaall  tteesstt  mmaatteerriiaall;;  bbee  
ccaarreeffuull  nnoott  ttoo  bbee  ttoooo  ccoonnsseerrvvaattiivvee  aanndd  eexxcclluuddee  mmaatteerriiaallss  wwhhiicchh  
uunnddeerr  ttrruuee  ccoommppoossttiinngg  ccoonnddiittiioonnss  ddoo  ddeeggrraaddee..  

  
--  TTiieerr  22::  eevvaalluuaattiioonn  aanndd  eevveennttuuaall  pprrooooff  ooff  ttrruuee  ccoommppoossttaabbiilliittyy  ooff  tteesstt  mmaatteerriiaall;;  

rreessuullttss  oobbttaaiinneedd  aarree  vvaalliidd  ffoorr  ffuullll--ssccaallee  ccoonnddiittiioonnss..  
  

--  TTiieerr  33::  pprroovviiddeess  ddeemmoonnssttrraattiioonn  aanndd  ccoonnffiirrmmaattiioonn  ooff  ccoommppoossttaabbiilliittyy,,  
hhoowweevveerr,,  tthhiiss  ttiieerr  sshhoouulldd  nnoott  bbeeccoommee  mmaannddaattoorryy  ttoo  ddeemmoonnssttrraattee  
ccoommppoossttaabbiilliittyy..    TThhee  ttiieerr  33  iinnffoorrmmaattiioonn  ccaann  nnoott  ssttaanndd  aalloonnee..    IItt  mmuusstt  
bbee  ssuuppppoorrtteedd  bbyy  ddaattaa  ffrroomm  ttiieerr  22..  

  
  
IInn  ccoonncclluussiioonn,,  tthhee  pprrooppoosseedd  SSttaannddaarrdd  GGuuiiddee  ttoo  AAsssseessss  tthhee  CCoommppoossttaabbiilliittyy  ooff  
EEnnvviirroonnmmeennttaallllyy  DDeeggrraaddaabbllee  PPllaassttiiccss  pprroovviiddeess  aa  ssyysstteemmaattiicc  aapppprrooaacchh  ttoo  
ddeetteerrmmiinniinngg  tthhee  ccoommppoossttaabbiilliittyy  ooff  aa  ppllaassttiicc  oorr  aannyy  ootthheerr  mmaatteerriiaall  wwhhiicchh  ccoouulldd  
eenntteerr  tthhee  mmuunniicciippaall  ssoolliidd  wwaassttee  ssttrreeaamm..    TThhee  sscchheemmee  iiss  ccoosstt  eeffffeeccttiivvee  bbeeccaauussee  
iinnffoorrmmaattiioonn  iiss  ggeenneerraatteedd  ffrroomm  lloowweerr  lleevveell,,  lleessss  eexxppeennssiivvee  tteessttss  ttoo  hhiigghheerr  lleevveell,,  
mmoorree  eexxppeennssiivvee  oonneess..    TThhee  ssttrraatteeggyy  ccoovveerrss  tthhee  tthhrreeee  aassppeeccttss  ooff  ccoommppoossttaabbiilliittyy::  
bbiiooddeeggrraaddaabbiilliittyy,,  eeccoottooxxiicciittyy,,  aanndd  ccoommppoossttiinngg  pprroocceessssaabbiilliittyy  ((tthhee  mmeecchhaanniiccaall  
bbeehhaavviioorr  ooff  tthhee  mmaatteerriiaall  iinn  aa  ccoommppoosstt  pprroocceessss))..  
  
TThhee  IISSRR  pprrooggrraamm  hhaass  ggeenneerraatteedd  iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  tthhee  ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  aa  sseett  ooff  
mmaatteerriiaallss  wwhhiicchh  ccaann  bbee  uusseedd  iinn  ccoommppaarriinngg  tthhee  ppeerrffoorrmmaannccee  ooff  nneewwllyy  ddeevveellooppeedd  
mmaatteerriiaallss..    FFiinnaallllyy,,  tthhee  pprrooggrraamm  hhaass  vvaalliiddaatteedd  tteessttss  mmeetthhooddss  wwhhiicchh  ccaann  bbee  uusseedd  



ttoo  ggeenneerraattee  tthhee  eevviiddeennccee  nneeeeddeedd  ttoo  ssuuppppoorrtt  eennvviirroonnmmeennttaall  ccllaaiimmss..    TTeesstt  mmeetthhooddss  
aanndd  pprraaccttiicceess  hhaavvee  bbeeeenn  aanndd  aarree  uunnddeerr  ddeevveellooppmmeenntt  ffoorr  aallll  33  ttiieerrss,,  ssppeecciiffiiccaallllyy,,  
pprraaccttiicceess  ffoorr  ccoonndduuccttiinngg  ppiilloott  aanndd  ffuullll--ssccaallee  tteessttss..  
  
TThhiiss  bbooddyy  ooff  wwoorrkk  sshhoouulldd  pprroovvee  uusseeffuull  bbootthh  ttoo  tthhee  mmaatteerriiaall  ddeevveellooppeerr  wwhhoo  hhaass  
eenntteerreedd  tthhee  ffiieelldd  ooff  bbiiooddeeggrraaddaabbllee  ppllaassttiiccss  aanndd  wwhhoo  nneeeeddss  ddiirreeccttiioonn  oonn  hhooww  ttoo  
ggeenneerraattee  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  rreeqquuiirreedd  ttoo  mmeeeett  tthheeiirr  pprroodduucctt  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  
mmaarrkkeettiinngg  ggooaallss..    TThhiiss  wwoorrkk  sshhoouulldd  aallssoo  pprroovvee  uusseeffuull  ttoo  rreegguullaattoorrss  aanndd  
ggoovveerrnnmmeenntt  aaggeenncciieess  wwhhoo  ffiinndd  tthheemmsseellvveess  iinn  tthhee  ppoossiittiioonn  ooff  eevvaalluuaattiinngg  
eennvviirroonnmmeennttaall  ccllaaiimmss..  
  


