vozidlá pre viac ako 22
cestujúcich okrem
vodiča

vozidlá pre počet
cestujúcich menší alebo
rovný 22 okrem vodiča

trieda I

vozidlá s priestormi pre stojacich cestujúcich
umožňujúcimi ich častý pohyb (nastupovanie alebo
vystupovanie)

trieda II

vozidlá určené najmä na prepravu sediacich
cestujúcich, konštruované tak, aby umožňovali
prepravu stojacich cestujúcich v uličke a/alebo v oblasti
nezaberajúcej viac priestoru, ako je potrebné pre dve
dvojité sedadlá

trieda III

vozidlá určené výhradne na prepravu sediacich
cestujúcich

trieda A

vozidlá určené na prepravu stojacich cestujúcich;
vozidlo tejto triedy je vybavené sedadlami a musí byť
vybavené aj prostriedkami (miestami) na prepravu
stojacich cestujúcich

trieda B

vozidlá, ktoré nie sú určené na prepravu stojacich
cestujúcich; vozidlo tejto triedy nie je vybavené
prostriedkami (miestami) na prepravu stojacich
cestujúcich
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Triedy autobusov (vozidlá kategórií M2 a M3)
podľa smernice 97/27/ES v znení smernice 2001/85/ES

Kĺbovým vozidlom sa rozumie vozidlo pozostávajúce z dvoch alebo viacerých tuhých sekcií, ktoré
sú vzájomne spojené pomocou kĺbov; oddiely pre cestujúcich každej sekcie sú vzájomne spojené tak,
že cestujúci sa môžu voľne pohybovať medzi nimi; tuhé sekcie sú spojené trvale tak, že ich je možné
oddeliť iba pracovným úkonom, ktorý si vyžaduje zariadenia nachádzajúce sa iba v dielni.
Poschodovým (dvojpodlažným) kĺbovým vozidlom sa rozumie vozidlo, ktoré pozostáva z dvoch
alebo viacerých tuhých sekcií, ktoré sú vzájomne kĺbovo spojené; oddiely pre cestujúcich každej
sekcie sú vzájomne prepojené aspoň na jednom podlaží tak, aby sa medzi nimi mohli cestujúci voľne
pohybovať; tuhé sekcie sú spojené trvalo tak, že ich je možné oddeliť iba pracovným úkonom, ktorý si
vyžaduje zariadenia nachádzajúce sa iba v dielni.
Nízkopodlažný autobus (autobus so zníženou podlahou) je vozidlo triedy I, II alebo A, v ktorom
najmenej 35 % plochy, ktorá je k dispozícii stojacim cestujúcim (alebo v jeho prednej sekcii v prípade
kĺbových vozidiel, alebo na jeho spodnom podlaží, v prípade poschodových vozidiel) tvorí plocha bez
schodov a s prístupom minimálne k jedným obslužným dverám.
Poschodovým (dvojpodlažným) vozidlom sa rozumie vozidlo, kde priestory určené pre cestujúcich
sú usporiadané - minimálne v jednej časti - v dvoch prekrývajúcich sa úrovniach a na hornom podlaží
sa nenachádzajú žiadne priestory pre stojacich cestujúcich.
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Druhy karosérií autobusov (vozidlá kategórií M2 a M3) podľa
smernice 97/27/ES v znení smernice 2001/85/ES

