
Multilateral Agreement M290

undersection 1.5.1 ofAnnexA of ADR, concerning
the carriage of infected animals

1. By derogation from the provisions of ADR, AnnexA, sections 2.2.62.1.1 and 2.2.62.1.12.1
and in accordance with the text as adopted by the Joint Meeting of the RID Committee of
Experts and the Working Party on the Transport of Dangerous Goods on its spring 2015
session, these sections shali read as follows:

(a) Section 2.2.62.1.1
The heading of Class 6.2 covers infectious substances. For the purposes of ADR,
infectious substances are substances which are known or are reasonably expected to
contain pathogens. Pathogens are defined as microorganisms (inciuding bacteria,
viruses, rickettsiae, parasites, fungi) and other agents such as prions, which can cause
disease in humans or animals.

NOTE 1: Genetically modified microorganisrns and organisms, biological products,
diagnostic specimens and intentionally infected live animals shail be assigned to this
Class 1f they meet the conditions for this class.

The carriage of unintentionally or naturally infected live anirnals is subject only to the
relevant rules and regulations of the respective countries of origin, transit and
destination.

NOTE 2: Toxins from plant, anirnal or bacterial sources which do not contain any
infectious substances or organisrns or which are not contained in thern are substances
of Class 6.1, UN Nos. 3172 or 3462.

(b) Section 2.2.62.1.12.1
Unless an infectious substance cannot be consigned by any other means, Hve animals
shali not be used to consign such a substance. A live animal which has been
intentionally infected and is known or suspected to contain an infectious substance shail
only be carried under terms and conditions approved by the competent authority.

NO TE: The approval of the competent authorities shali be issued on the basis of the
relevant rules for the carriage of live animals, taking into consideration dangerous goods
aspects. The authorities that are cornpetent to Iay down these conditions and rules for
approval shall be regulated at national level.

1f there is no approval by a cornpetent authority of an RID Contracting State/Contracting
Party to ADR, the competent authority of an RID Contracting State/Contracting Party to
ADR may recognize an approval issued by the cornpetent authority of a countiy that is
not an RID Contracting State/Contracting Party to ADR.

Rules for the carriage of livestock are, for exarnple, contained in Coundil Regulation (EC)
No 1/2005 of 22 December 2004 on the protection of animals during transport (Official
Journal of the European Cornrnunity No L 3 of 5 Januaîy 2005) as arnended.

2. All other relevant provisions of ADR shall be complied with.

3. This agreement shall be valid until 31 December 2016 for carriage on the territories of
those ADR Contracting Parties signatory to this Agreement. 1f it is revoked before that date
by one of the signatories, it shail remain valid until the above mentioned date only for
carriage on the territories of those ADR Contracting Parties signatory to this Agreement
which have not revoked it.



TheHague,
The competent authority for ADR in the Netherlands,
on behalf of,
the Minister of Infrastructure and the Environment,
the director the Safety and Risks Department,

Peter Torbijn



Multilaterale Overeenkomst M290

Op grond van randnummer 1.5.1 van Bijlage A van het ADR
betreffende het vervoer van geïnfecteerde dieren

1. In afwijking van de bepalingen van hetADR, BijlageA, randnummers 2.2.62.1.1 en
2.2.62.1.12.1 en in overeenstemming met de tekst zoals is goedgekeurd door de
gezamenlijke vergadering van het RID, ADR en AND in het voorjaar van 2015, luiden
deze randnummers als volgt:

(a) Randnummer 2.2.62.1.1
De titel van klasse 6.2 omvat infectueuze stoffen. lnfectueuze stoffen in de zin
van het ADR zijn stoffen, waarvan bekend is of waarvan redelijkerwijs kan worden
aangenomen dat zij ziekteverwekkers bevatten. Ziekteverwekkers zijn
gedefinieerd als micro-organismen (met inbegrip van bacteriën, virussen,
rickettsia, parasieten en schimmels) en andere verwekkers als prionen, die
ziekten kunnen veroorzaken bij mensen of dieren.

Opmerking 1: Genetische gemodificeerde micro-organismen en organismen,
biologische producten, diagnostische monsters en geïnfecteerde levende dieren
moeten in deze klasse worden ingedeeld, indien zij voldoen aan de vooiwaarden
van deze klasse.

Het vervoer van onbedoeld of natuurlijk geïnfecteerde levende dieren is alleen
afhankelijk van de desbetreffende regels en voorschriften van de betreffende
landen van herkomst, doorvoer en bestemming.

Opmerking 2: Toxinen afkomstig van planten, dieren of bacteriën, die geen
infectueuze stoffen of organismen bevatten of die niet aanwezig zijn in
infectueuze stoffen of organismen, zijn stoffen van klasse 6. 1, UN-nummer 3172
of 3462

(b) Randnummer2.2.62.1.12.1
Levende dieren mogen niet worden gebruikt om besmettelijke stoffen te
verzenden, tenzij een dergelijke stof niet op een andere wijze verzonden kan
worden. Levende dieren die opzettelijk geïnfecteerd zijn en waarvan bekend is of
waarbij het vermoeden bestaat dat zij infectueuze stoffen bevatten, mogen alleen
onder de door de bevoegde autoriteit goedgekeurde voorwaarden vervoerd
worden.

Opmerking: De goedkeuring van de bevoegde autoriteiten wordt afgegeven op
basis van de geldende regels voor het vervoer van levende dieren, rekening
houdend met de aspecten van gevaarlijke goederen. De instanties die bevoegd
zijn om deze vooiwaarden en regels voor de goedkeuring vast te stellen, moeten
op nationaal niveau worden geregeld.

Als er geen goedkeuring is van een bevoegde autoriteit van een RID
Verdragsluitende Staat / Overeenkomstsluitende Partij van het ADR, mag de
bevoegde autoriteit van een RID Verdragsluitende Staat / Overeenkomstsluitende
Partij van het ADR een goedkeuring erkennen van de bevoegde autoriteit van een
land dat geen RID Verdragslultende Staat / Overeenkomstsluitende Partij van het
ADR is.



Regels voor het vervoer van dieren zijn bijvoorbeeld opgènomen in Verordening
(EG) nr. 1/2005 van 22 december 2004 inzake de bescherming van dieren tijdens
het vervoer (Publicatieblad van de Europese Gemeenschap L 3 van 5 januari
2005), zoals gewijzigd.

2. Alle andere relevante bepalingen van het ADR worden in acht genomen.

3. Deze overeenkomst is geldig tot en met 31 december 2016 en is van toepassing op
het vervoer op het grondgebied van alle Overeenkomstsluitende Partijen van het
ADR, die deze Multilaterale Overeenkomst hebben ondertekend. Indien deze
overeenkomst wordt ingetrokken door een van de ondertekenaars, dan blijft deze tot
de aangegeven datum van kracht voor het vervoer op het grondgebied van de
Overeenkomstsluitende Partijen van het ADR die de overeenkomst niet hebben
ingetrokken.


