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ANDET

EUROPA-KOMMISSIONEN
Offentliggørelse af en meddelelse om godkendelse af en standardændring af produktspecifikationen
for en betegnelse i vinsektoren i henhold til artikel 17, stk. 2 og 3, i Kommissionens delegerede
forordning (EU) 2019/33
(2021/C 451/08)
Denne meddelelse offentliggøres i overensstemmelse med artikel 17, stk. 5, i Kommissionens delegerede forordning (EU)
2019/33 (1)
MEDDELELSE OM STANDARDÆNDRING AF ENHEDSDOKUMENTET

»Gozo / Għawdex«
PDO-MT-A1629-AM01
Meddelelsesdato: 5. oktober 2021
BESKRIVELSE AF OG BEGRUNDELSE FOR DEN GODKENDTE ÆNDRING
Begrundelse
Mindre ændringer til de tilladte druesorter og visse andre ønologiske fremgangsmåder. Alle disse ændringer foretages efter
anmodning fra de lokale vinproducenter.
ENHEDSDOKUMENT

1.

Betegnelse(r)
Gozo
Għawdex

2.

Type geografisk betegnelse
BOB — beskyttet oprindelsesbetegnelse

3.

Kategorier af vinavlsprodukter
1.

Vin

4.

Mousserende vin

15. Vin af delvis tørrede druer
16. Vin af overmodne druer
4.

Beskrivelse af vinen/vinene
KORTFATTET TEKSTBESKRIVELSE
Alle henvisninger til »Bekendtgørelse nr. 416 af 2007« foreslås erstattet med »S.L 436.07«.
GENERELLE ANALYTISKE KENDETEGN
Maksimalt totalt alkoholindhold (i % vol.):
––

(1) EFT L 9 af 11.1.2019, s. 2.
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Minimalt virkeligt alkoholindhold (i % vol.):
––
Minimalt totalt syreindhold:
––
Maksimalt indhold af flygtige syrer (i meq/l):
––
Maksimalt totalt svovldioxidindhold (i mg/l):
––

5.

Vinfremstillingsmetoder

5.1. Specifikke ønologiske fremgangsmåder
1.

Passito
Specifik ønologisk fremgangsmåde
Begrebet »Passito«. Dette må udelukkende anvendes for vin, hvoraf 100 % er fremstillet af druer, der helt eller delvis er
tørret på planten eller efter høst, hvilket resulterer i en koncentration af druesukkeret til et minimalt naturligt
potentielt alkoholindhold på 18,0 % vol., og hvis minimale virkelige alkoholindhold er på 12,0 %. vol.

2.

Imqadded
Specifik ønologisk fremgangsmåde
Begrebet »Imqadded«. Dette må udelukkende anvendes for vin, hvoraf 100 % er fremstillet af druer, der helt eller delvis
er tørret på planten eller efter høst, hvilket resulterer i en koncentration af druesukkeret til et minimalt naturligt
potentielt alkoholindhold på 14,0 % vol., og hvis minimale virkelige alkoholindhold er på 12,5 % vol.

3.

Riżerva
Specifik ønologisk fremgangsmåde
Hvidvin med betegnelsen BOB »Riżerva« skal have et minimalt naturligt alkoholindhold på 12,0 % vol. og et minimalt
totalt alkoholindhold på 12,0 % vol. Rødvin med betegnelsen BOB »Riżerva« skal have et minimalt naturligt
alkoholindhold på 12,5 % vol. og et minimalt totalt alkoholindhold på 12,5 % vol. Begge typologier skal lagres i
mindst seks måneder i flasken inden den kommercielle frigivelse og må ikke markedsføres, før der er gået 24
måneder fra den 1. september i årgangsåret. Rødvin skal lagres i mindst 12 måneder på egetræsfade, inden den lagres
i flasken i seks måneder. Hvis betegnelsen »Riżerva« anvendes på vinetiketten, er det også obligatorisk at angive
årgangen på etiketten.
Betegnelsen »Riżerva« kan erstattes af »Reserve«.

4.

Ġellewża
Relevante restriktioner for vinfremstillingen
Det minimale naturlige alkoholindhold (% vol.) i Ġellewża ændres fra 10,5 % til 10,0 %.

5.

Girgentina
Relevante restriktioner for vinfremstillingen
Det minimale naturlige alkoholindhold (% vol.) i Girgentina ændres fra 10,5 % til 10,0 %.
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5.2. Maksimale udbytter
1.

Malbec
12 000 kg druer pr. hektar

6.

Afgrænset geografisk område
Produktionsområdet er hele regionen på øen Gozo.

7.

Primær(e) druesort(er)
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.

Tilknytning til det geografiske område
Der er ingen ændringer til dette afsnit.

9.

Andre vigtige betingelser (emballering, mærkning og andre krav)
Retlig ramme:
National lovgivning
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Type supplerende betingelse:
Emballering i det afgrænsede geografiske område
Beskrivelse af betingelsen:
Vin, der er certificeret som værende i overensstemmelse med BOB-status, tildeles banderoler med et kontrolnummer.
Disse banderoler udstedes af enheden for vinavl og ønologi. Kontrolnummeret er obligatorisk og består af tre
bogstaver og et løbenummer. De to første bogstaver, MT, angiver Malta som oprindelsesland, mens det tredje bogstav
repræsenterer partiet af banderoler. BOB-vin skal have en banderole udstedt af enheden for vinavl og ønologi for at
kunne markedsføres.
Link til produktspecifikationen
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographicalindications-register/details/EUGI00000007082

