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ATTI OĦRAJN

IL-KUMMISSJONI EWROPEA
Pubblikazzjoni ta’ komunikazzjoni tal-approvazzjoni ta’ emenda standard għall-Ispeċifikazzjoni talProdott għal isem fis-settur tal-inbid, kif imsemmi fl-Artikolu 17(2) u (3) tar-Regolament Delegat talKummissjoni (UE) 2019/33
(2021/C 64/06)

Din il-komunikazzjoni hija ppubblikata f’konformità mal-Artikolu 17(5) tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni
(UE) 2019/33 (1).
KOMUNIKAZZJONI TAL-APPROVAZZJONI TA’ EMENDA STANDARD

“TAURASI”
PDO-IT-A0237-AM04
Data tal-komunikazzjoni: 16.11.2020
DESKRIZZJONI TAL-EMENDA APPROVATA U R-RAĠUNIJIET GĦALIHA
1. Tħassir tal-aġġettiv “rosso” (aħmar) wara l-isem “Taurasi”
It-test ġie emendat skont il-leġiżlazzjoni fis-seħħ u l-isem tal-prodott.
Din l-emenda tikkonċerna l-Artikoli 1 u 6 tal-Ispeċifikazzjoni u t-Taqsima 4 tad-Dokument Uniku.
2. Introduzzjoni tal-possibbiltà li ssir irrigazzjoni ta’ emerġenza
Minħabba t-tibdil fil-klima li diġà qed iseħħ u l-istress idriku u termali dejjem aktar serju li qed jaffettwa l-pjanti, din
il-possibbiltà qed tiġi permessa biex jiġi żgurat l-iżvilupp fiżjoloġiku normali tagħhom.
Din l-emenda tikkonċerna l-Artikolu 4 tal-Ispeċifikazzjoni tal-Prodott iżda ma tikkonċernax id-Dokument Uniku.
3. Inserzjoni tal-indikazzjoni “Vigna”
L-inbejjed koperti mid-DOP “Taurasi” jistgħu juru indikazzjonijiet topografiċi li jirreferu għall-“Vigna” (vinja). L-għan
huwa li l-inbid jiġi kkaratterizzat aħjar billi jiġi indikat li jkun sar minn għeneb li joriġina esklussivament minn vinja
partikolari, skont il-leġiżlazzjoni applikabbli.
Din l-emenda tikkonċerna l-Artikolu 7 tal-Ispeċifikazzjoni tal-Prodott iżda ma tikkonċernax id-Dokument Uniku.
4. Rabta maż-żona ġeografika — aġġustament tal-forma tal-ispeċifikazzjoni
It-test ġie adattat u l-Ispeċifikazzjoni u d-Dokument Uniku ġew allinjati f’termini tal-kontenut.
Dan huwa aġġustament tal-forma li ma jinvalidax ir-rabta ġeografika msemmija fl-Artikolu 93(1)(a)(i) tarRegolament (UE) Nru 1308/2013.
Din l-emenda tikkonċerna l-Artikolu 9 tal-Ispeċifikazzjoni u t-Taqsima 8 tad-Dokument Uniku.
(1) ĠU L 9, 11.1.2019, p. 2.
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DOKUMENT UNIKU

1. Isem/ismijiet għar-reġistrazzjoni
Taurasi
2. Tip ta’ indikazzjoni ġeografika
DOP — Denominazzjoni ta’ Oriġini Protetta
3. Kategoriji tal-prodotti tad-dwieli
1. Inbid
4. Deskrizzjoni tal-inbid/inbejjed
“Taurasi”
Kulur: aħmar skur lewn ir-rubin li jxaqleb lejn lewn il-granata delikat, bi sfumaturi ta’ oranġjo mat-tqaddim;
Aroma: distinta, delikata ħafna, pjaċevoli u li tvarja fl-intensità;
Togħma: xotta, b’palat qawwi, armonjuża, ibbilanċjata tajjeb u b’togħma li tippersisti fil-ħalq għal żmien twil;
Qawwa alkoħolika totali minima skont il-volum: 12 %
Estratt minimu mingħajr zokkor: 22 g/l
Kwalunkwe parametru analitiku li ma jidhirx fit-tabella ta’ hawn taħt jikkonforma mal-limiti stabbiliti fil-leġiżlazzjoni
nazzjonali u tal-UE.
Karatteristiċi analitiċi

Qawwa alkoħolika totali massima (f’% tal-volum)
Qawwa alkoħolika proprja minima (f’% tal-volum)
Aċidità totali minima

5 grammi għal kull litru espressi bħala aċidu tartariku

Aċidità volatili massima (f’milliekwivalenti għal kull
litru)
Total massimu ta’ diossidu tal-kubrit (f’milligrammi għal
kull litru)

“Taurasi” Riserva
Kulur: aħmar skur lewn ir-rubin li jxaqleb lejn lewn il-granata delikat, bi sfumaturi ta’ oranġjo mat-tqaddim;
Aroma: distinta, delikata ħafna, pjaċevoli u li tvarja fl-intensità;
Togħma: xotta, b’palat qawwi, armonjuża, ibbilanċjata tajjeb u b’togħma li tippersisti fil-ħalq għal żmien twil;
Qawwa alkoħolika totali minima skont il-volum: 12,5 %.
Estratt minimu mingħajr zokkor: 22 g/l
Kwalunkwe parametru analitiku li ma jidhirx fit-tabella ta’ hawn taħt jikkonforma mal-limiti stabbiliti fil-leġiżlazzjoni
nazzjonali u tal-UE.
Karatteristiċi analitiċi

Qawwa alkoħolika totali massima (f’% tal-volum)
Qawwa alkoħolika proprja minima (f’% tal-volum)
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Karatteristiċi analitiċi

Aċidità totali minima

5 grammi għal kull litru espressi bħala aċidu tartariku

Aċidità volatili massima (f’milliekwivalenti għal kull
litru)
Total massimu ta’ diossidu tal-kubrit (f’milligrammi għal
kull litru)

5. Prattiki tal-produzzjoni tal-inbid
a. Prattiki enoloġiċi speċifiċi
“ Ta ura s i” u “ Tau ra si ” R i se r v a — p er j odu m i ni m u ta ’ tq ad di m
Prattika enoloġika speċifika
L-inbejjed koperti mid-DOCG “Taurasi” jridu jgħaddu minn perjodu obbligatorju ta’ tqaddim ta’ mill-inqas tliet snin,
li minnhom mill-inqas sena trid issir fi btieti tal-injam.
L-inbejjed tat-tip Riserva koperti mid-DOCG “Taurasi” jridu jgħaddu minn perjodu obbligatorju ta’ tqaddim ta’ millinqas erba’ snin, li minnhom mill-inqas tmintax-il xahar iridu jsiru fi btieti tal-injam.
b. Rendimenti massimi:
“ Tau ra si ” u “ Taur as i ” R is e r v a
10 000 kg ta’ għeneb għal kull ettaru
6. Definizzjoni taż-żona demarkata
Iż-żona ta’ produzzjoni tinkludi t-territorju amministrattiv kollu tal-muniċipalitajiet ta’ Taurasi, Bonito, Castelfranci,
Castelvetere sul Calore, Fontanarosa, Lapio, Luogosano, Mirabella Eclano, Montefalcione, Montemarano, Montemileto,
Paternopoli, Pietradefusi, Sant’Angelo all’Esca, San Mango sul Calore, Torre le Nocelle u Venticano, li kollha jinsabu filprovinċja ta’ Avellino.
7. Varjetà jew varjetajiet tad-dwieli li minnhom jinkiseb l-inbid/jinkisbu l-inbejjed
Aglianico N. — Ellenica
Aglianico N. — Ellenico
Aglianico N. — Glianica
Aglianico N. — Glianico
8. Deskrizzjoni tar-rabta/rabtiet:
Inbid tad-DOP “Taurasi” u “Taurasi” Riserva
Fatturi naturali:
Iż-żona demarkata għad-DOP “Taurasi” tikkonsisti mill-għoljiet jew il-qiegħ tal-għoljiet b’bosta xaqlibiet li jsegwu
x-xmara Calore u huma parti mill-muntanji Appennini tan-Nofsinhar. Iż-żona li tinsab fuq il-plateau tal-Irpinia, hija
magħrufa għall-ħamrija u għall-mikroklima eteroġeni ħafna tagħha. Xi ftit mill-art ikkaratterizzata b’għoljiet għandha
pajsaġġ li jikkonsisti minn dwieli li jalternaw ma’ żoni fforestati (siġar tal-qastan u tal-fagu) u siġar tal-frott (ħawħ,
ġellewż u tin). F’termini ta’ klima, hemm varjazzjonijiet kbar fit-temperatura ta’ bejn il-lejl u l-jum. Ix-xtiewi huma
kesħin ħafna, tant li ta’ spiss tinżel il-borra fiż-żona kollha tal-Irpinia, li mhijiex ħaġa tas-soltu għal dik il-latitudni.
Il-kompożizzjoni diversa tal-ħamrija tinkludi kwantitajiet sinifikanti ta’ materjal piroklastiku minn eruzzjonijiet
vulkaniċi fi żmien il-qedem. Dawn l-għoljiet għoljin huma magħquda ma’ vinji għammiela tal-varjetà tad-dwieli
Aglianico, li tmur lura għal żminijiet antiki. Probabbilment oriġinat fil-Greċja (għalhekk l-isem “Ellenico” li biha kienet
magħrufa) u ġiet introdotta fl-Italja madwar is-7 u s-6 seklu qabel Kristu, u sabet il-ħabitat ideali tagħha fiż-żona kiesħa
tal-Appennini tan-Nofsinhar, b’mod partikolari fil-Campania u f’din il-parti tal-Irpinia.
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Fatturi naturali u umani:
Il-kultivazzjoni antika u mifruxa tad-dwieli fiż-żona kollha wasslet għall-iżvilupp ta’ sistema partikolari ta’ tħarriġ taddwieli magħrufa bħala l-“Alberata Taurasina” jew l-“Antico sistema taurasino”, li tista’ tiġi traċċata lura għas-sistema ta’
tħarriġ tad-dwieli Etruska.
Fis-seklu 19, iż-żona ma ġietx affettwata għal xi żmien mill-infestazzjoni tal-filossera li kienet qed teqred il-vinji madwar
l-Ewropa. Għalhekk, il-produzzjoni tal-inbid tagħha matul dak il-perjodu — stmata li kienet aktar minn miljun ettolitru
- għenet biex tippromwovi u żżid il-bejgħ tal-inbid mill-Irpinia fit-Tramuntana tal-Italja u bnadi oħra fl-Ewropa, tant li
l-ferrovija li tgħaddi minn Taurasi kienet magħrufa bħala l-“Ferrovia del vino” (il-linja ferrovjarja tal-inbid).
Il-ftuħ tal-Istitut għall-Agrikoltura ta’ Avellino li jispeċjalizza fl-Enoloġija fl-1879, bis-saħħa tad-determinazzjoni
qawwija ta’ Francesco de Sanctis, għen biex jiġi ssalvagwardjat u jittejjeb il-potenzjal tal-varjetà Aglianico, bis-saħħa talistudji sperimentali dwar it-tekniki enoloġiċi li twettqu.
Dan għamilha possibbli li s-settur tal-vitikultura jiżviluppa, bi tħawwil ġdid ta’ dwieli li gradwalment beda jissostitwixxi
d-dwieli tradizzjonali tal-Alberata Taurasina b’sistemi aktar integrati ta’ tħarriġ Guyot u cordon, u b’hekk inaqqas
ir-rendiment iżda jtejjeb il-kwalità tal-inbejjed prodotti.
Id-DOP “Taurasi” hija denominazzjoni marbuta mal-varjetà tal-għeneb ta’ Aglianico. Iż-żewġ tipi ta’ nbid “Taurasi”,
“Taurasi” u “Taurasi” Riserva, huma nbejjed strutturati sew, eleganti, awsteri iżda bbilanċjati tajjeb u tanniċi. Meta jkunu
ssiġillati wara li jiġu prodotti, ikunu adattati biex jimmaturaw għal żmien twil ħafna u jiksbu bilanċ bejn mineralità
għolja, kontenut tajjeb tal-alkoħol, palat u konsistenza tat-togħma fil-flixkun.
Il-fatturi naturali deskritti hawn fuq u t-tradizzjoni antika tal-vitikultura huma marbuta mal-iżvilupp soċjali u
ekonomiku ta’ din iż-żona tal-provinċja ta’ Avellino. Bl-għajnuna tal-aqwa tekniki u teknoloġiji ta’ tkabbir, hija tkompli
tippromwovi l-inbejjed tad-DOP “Taurasi” fis-swieq domestiċi u internazzjonali sal-lum.
9. Rekwiżiti oħra applikabbli (ippakkjar, tikkettar, rekwiżiti addizzjonali)
Taurasi u Taurasi Riserva — DOP
Qafas legali:
Fil-leġiżlazzjoni nazzjonali
Tip ta’ rekwiżit addizzjonali:
Dispożizzjonijiet addizzjonali dwar it-tikkettar
Deskrizzjoni tal-kundizzjoni:
L-inbejjed tad-DOP “Taurasi” jridu jiġu ppreżentati għall-konsum fi fliexken jew f’kontenituri oħrajn tal-ħġieġ b’kapaċità
ta’ mhux aktar minn 5 litri. Il-fliexken jenħtieġ li jkunu jew Bordeaux jew Burgundy f’termini ta’ għamla, magħmulin
minn ħġieġ skur u magħluqin b’tappijiet tal-flanġ.
Link għall-ispeċifikazzjoni tal-prodott
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/16175

