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JINÉ AKTY

EVROPSKÁ KOMISE
Zveřejnění oznámení o schválení standardní změny specifikace výrobku týkající se názvu v odvětví
vína, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33
(2021/C 451/08)
Toto oznámení se zveřejňuje v souladu s čl. 17 odst. 5 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33 (1)
OZNÁMENÍ O STANDARDNÍ ZMĚNĚ, KTERÁ JE SPOJENA SE ZMĚNOU JEDNOTNÉHO DOKUMENTU

„Gozo / Għawdex“
PDO-MT-A1629-AM01
Datum oznámení: 5. října 2021
POPIS A DŮVODY SCHVÁLENÉ ZMĚNY
Odůvodnění
Menší změny povolených moštových odrůd a některé další enologické postupy. Všechny tyto změny si vyžádali místní
producenti.
JEDNOTNÝ DOKUMENT

1.

Název (názvy)
Gozo
Għawdex

2.

Typ zeměpisného označení
CHOP – chráněné označení původu

3.

Druhy výrobků z révy vinné
1.

Víno

4.

Šumivé víno

15. Víno ze zaschlých hroznů
16. Víno z přezrálých hroznů
4.

Popis vína (vín)
STRUČNÝ SLOVNÍ POPIS
Veškeré odkazy na „právní upozornění 416 z roku 2007“ se nahrazují výrazem „S.L 436.07“.
OBECNÉ ANALYTICKÉ VLASTNOSTI
Maximální celkový obsah alkoholu (v % objemových)
–

(1) Úř. věst. L 9, 11.1.2019, s. 2.

C 451/10

CS

Úřední věstník Evropské unie

8.11.2021

Minimální skutečný obsah alkoholu (v % objemových)
–
Minimální celková kyselost:
–
Maximální obsah těkavých kyselin (v miliekvivalentech na litr)
–
Maximální celkový obsah oxidu siřičitého (v miligramech na litr)
–

5.

Enologické postupy

5.1. Zvláštní enologické postupy
1.

Passito
Zvláštní enologický postup
Výraz „Passito“. Může se použít výhradně pro vína získaná výlučně z hroznů, které zcela nebo částečně prošly sušením
před sklizní nebo po ní; výsledkem je koncentrace hroznového cukru na minimální přirozený možný obsah alkoholu
18,0 % objemových, z čehož minimální skutečný obsah alkoholu činí 12,0 % objemových.

2.

Imqadded
Zvláštní enologický postup
Výraz „Imqadded“. Může se použít výhradně pro vína získaná výlučně z hroznů, které zcela nebo částečně prošly
sušením před sklizní nebo po ní; výsledkem je koncentrace hroznového cukru na minimální přirozený možný obsah
alkoholu 14,0 % objemových, z čehož minimální skutečný obsah alkoholu činí 12,5 % objemových.

3.

Riżerva
Zvláštní enologický postup
Bílá vína s označením DOK „Riżerva“ musí mít minimální přirozený obsah alkoholu 12,0 % objemových a minimální
celkový obsah alkoholu 12,0 % objemových. Červená vína s označením DOK „Riżerva“ musí mít minimální přirozený
obsah alkoholu 12,5 % objemových a minimální celkový obsah alkoholu 12,5 % objemových. Oba typy vína musí
před uvedením na trh zrát nejméně šest měsíců v láhvi a smí se prodávat až po uplynutí 24 měsíců od 1. září ročníku
vína. Červená vína musí zrát nejméně dvanáct měsíců v dubových sudech a až poté zrají šest měsíců v láhvi. Je-li na
etiketě vína použito označení „Riżerva“, musí být na etiketě rovněž uveden ročník sklizně.
Označení „Riżerva“ se může nahradit výrazem „Reserve“.

4.

Ġellewża
Relevantní omezení, pokud jde o výrobu vín
Minimální přirozený obsah alkoholu (v % obj.) u vína Ġellewża se mění z 10,5 % na 10,0 %.

5.

Girgentina
Relevantní omezení, pokud jde o výrobu vín
Minimální přirozený obsah alkoholu (v % obj.) u vína Girgentina se mění z 10,5 % na 10,0 %.
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5.2. Maximální výnosy
1.

Malbec
12 000 kilogramů hroznů na hektar

6.

Vymezená zeměpisná oblast
Produkční oblastí je celý ostrov Gozo.

7.

Hlavní odrůda (odrůdy) vinné révy
Cabernet franc
Cabernet sauvignon
Carignan
Carmenere
Chardonnay
Chenin blanc
Gellewza
Girgentina
Grenache
Inzolia
Lambrusco
Malbec
Merlot
Montepulciano
Moscato D’Alessandria
Moscato bianco
Moscato giallo
Mourvedre
Nero D’Avola
Petit Verdot
Pinot bianco
Pinot noir
Primitivo
Sangiovese
Sauvignon blanc
Syrah
Tempranillo
Trebbiano
Vermentino
Viognier

8.

Popis souvislostí
V této části se neprovádějí žádné změny.

9.

Další základní podmínky (balení, označování a další požadavky)
Právní rámec:
Vnitrostátní právní předpisy
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Typ dalších podmínek:
balení ve vymezené zeměpisné oblasti
Popis podmínek:
Na vína, u nichž bylo ověřeno, že jsou v souladu s požadavky na CHOP, se připevní kolek s kontrolním číslem. Tyto
kolky vydává sdružení pro vinařství a enologii. Kontrolní číslo je povinné a skládá se ze tří písmen a pořadového
čísla. První dvě písmena MT označují Maltu jakožto zemi původu, třetí písmeno označuje šarži kolků. Aby mohla být
vína s chráněným označením původu uváděna na trh, musí být opatřena kolkem vydaným sdružením pro vinařství
a enologii.
Odkaz na specifikaci výrobku
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographicalindications-register/details/EUGI00000007082

