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Rhan 1 
 

Disgrifiad 
 

1. Mae Rheoliadau Bwyd Anifeiliaid (Dibenion Maethol Penodol a Diwygiadau 

Amrywiol) (Cymru) 2020 yn diwygio Rheoliadau Bwyd Anifeiliaid 

(Marchnata, Cyfansoddiad a Defnydd) (Cymru) 2016 a Rheoliadau Bwyd 

Anifeiliaid (Hylendid, Samplu ac ati a Gorfodi) (Cymru) 2016 (“Rheoliadau 

2016”) i ddarparu ar gyfer gorfodi Rheoliad (UE) 2020/354 yng Nghymru 

(gan gynnwys troseddau) gan sefydlu rhestr o'r defnyddiau bwriadedig ar 

gyfer bwyd anifeiliaid at ddibenion maethol neilltuol. Mae’r offeryn hwn yn 

amnewid darpariaethau ar gyfer gorfodi Rheoliad (UE) 2020/354 am y 

darpariaethau presennol sy'n gweithredu Cyfarwyddeb 2008/38/EC, sy'n 

cael ei diddymu ar 25 Rhagfyr 2020.   

 

2. Mae'r offeryn hwn hefyd yn diweddaru'r cyfeiriadau yn Rheoliadau 2016 at 

offerynnau eraill yr Undeb Ewropeaidd (UE). 

 
3. Mae Rheoliad (UE) 2020/354: 

 

(a) Yn disodli darpariaethau cyffredinol Cyfarwyddeb 2008/38/EC â'r rhai a 

nodir yn Rheoliad (UE) 2020/354 

 

(b) Yn diweddaru'r rhestr o ddefnyddiau bwriadedig at ddibenion maethol 

neilltuol trwy; ychwanegu a dileu defnyddiau bwriadedig, diweddaru'r 

golofn nodweddion maethol hanfodol, y datganiadau labelu, y 

darpariaethau amser a'r gofynion yn y golofn 'darpariaethau eraill'.  

(c) Yn caniatáu am gyfnod pontio ar gyfer bwyd anifeiliaid a fwriedir at 

ddibenion maethol neilltuol sydd wedi'i labelu cyn 25 Mawrth 2022 yn 

unol â'r rheolau sy'n berthnasol cyn 25 Mawrth 2020 (hynny yw, yn 

cydymffurfio â Chyfarwyddeb 2008/38/EC). Efallai y bydd y stoc hon yn 

parhau i gael ei rhoi ar y farchnad a'i defnyddio nes ei bod wedi dod i 

ben.  

 
Materion o ddiddordeb arbennig i'r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a 
Chyfansoddiad 
 

4. Dim 

 
Y cefndir deddfwriaethol  

 



5. Mae Gweinidogion Cymru yn gwneud y Rheoliadau hyn wrth arfer y 

pwerau a roddir gan adran 2(2) a pharagraff 1A Atodlen 2 Deddf 

Cymunedau Ewropeaidd 1972 (“ECA 1972”). Dynodir Gweinidogion 

Cymru mewn perthynas â: 

 

a. mesurau sy'n ymwneud â bwyd anifeiliaid a gynhyrchir ar gyfer 

anifeiliaid sy'n cynhyrchu bwyd neu sy'n cael ei fwydo iddynt (gweler 

Gorchymyn Cymunedau Ewropeaidd (Dynodiad) (Rhif 2) 2005/1971). 

 

b. mesurau yn y meysydd milfeddygol a ffytoiechydol ar gyfer diogelu 

iechyd y cyhoedd (gweler Gorchymyn Cymunedau Ewropeaidd 

(Dynodiad) (Rhif 2) 2008/1792); a  

 

c. mesurau mewn perthynas â pholisi amaethyddol cyffredin yr Undeb 

Ewropeaidd (gweler Gorchymyn y Cymunedau Ewropeaidd (Dynodiad) 

(Rhif 5) 2010/2690). 

  
6. Diddymwyd ECA 1972 gan adran 1 o Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd 

(Ymadael) 2018 gan ddod i rym ar y diwrnod ymadael. Er gwaethaf y 

diddymiad hwnnw, mae adran 2(2) o Ddeddf 1972 yn parhau i fod mewn 

grym gydag addasiadau tan ddaw’r cyfnod gweithredu i ben yn rhinwedd 

adran 1A o Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael).  

 

7. Mae'r Rheoliadau hyn yn gwneud darpariaeth at ddiben a grybwyllir yn 

adran 2(2) o ECA 1972, ac mae'n ymddangos i Weinidogion Cymru ei bod 

yn fuddiol dehongli cyfeiriadau at offerynnau'r UE o fewn Rheoliadau 2016 

fel cyfeiriadau at yr offerynnau hynny fel y'u diwygiwyd o bryd i'w gilydd.  

 

8. Mae adran 2(2) o Ddeddf Cymunedau Ewropeaidd 1972 (fel y'i darllenir 

gydag adran 59(3) o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006) yn cynnig dewis 

rhwng gweithdrefnau negyddol a chadarnhaol. Mae'r offeryn hwn yn 

gwneud darpariaeth gyfyngedig, sy'n dechnegol ei natur ac sy'n rhoi effaith 

i gyfraith yr UE (gan gynnwys diweddaru cyfeiriadau at ddeddfwriaeth yr 

UE), y mae gan Weinidogion Cymru ddisgresiwn cyfyngedig mewn 

perthynas â hwy. O'r herwydd, mae'r Rheoliadau hyn yn cael eu gwneud o 

dan y weithdrefn penderfyniad negyddol. 

 
Pwrpas y ddeddfwriaeth a’i heffaith fwriededig 
 

9. Pwrpas yr Offeryn hwn yw gweithredu Rheoliad (UE) 2020/354 a dileu 

cyfeiriadau at Gyfarwyddeb 2008/38/EC sydd wedi’i diddymu. Mae'r 

offeryn hwn hefyd yn diweddaru'r cyfeiriadau yn Rheoliadau 2016 at 

offerynnau eraill yr UE. 

 



10. Bydd Rheoliad y Comisiwn (UE) 2020/354 yn dod i rym ar 25 Rhagfyr 

2020. Felly mae angen diwygiad i Reoliadau Bwyd Anifeiliaid (Marchnata, 

Cyfansoddiad a Defnydd) (Cymru) 2016 a Rheoliadau Bwyd Anifeiliaid 

(Hylendid, Samplu ac ati a Gorfodi) (Cymru) 2016, sy'n darparu ar gyfer 

gorfodi yng Nghymru (gan gynnwys troseddau) ddeddfwriaeth yr UE yn y 

maes hwn. Mae’r offeryn hwn yn amnewid darpariaethau ar gyfer gorfodi 

Rheoliad (UE) 2020/354 am y darpariaethau presennol sy'n gweithredu 

Cyfarwyddeb 2008/38/EC, sy'n cael ei diddymu ar 25 Rhagfyr 2020. 

 

 
11. Mae'r Offeryn hwn yn ymdrin â phob busnes bwyd anifeiliaid sy'n 

cynhyrchu, yn cyflenwi neu'n defnyddio bwyd anifeiliaid at ddibenion 

maethol neilltuol. 

 
12. Mae deddfwriaeth weithredu gyfatebol yn cael ei llunio mewn perthynas â 

Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon. 

 
 
Ymgynghoriad  
 

13. Cynhaliwyd ymgynghoriad chwe wythnos rhwng 2 Hydref 2020 a 13 

Tachwedd 2020 ar y cynnig i ddrafftio deddfwriaeth ddomestig i ddarparu 

ar gyfer gorfodi Rheoliad (UE) 2020/354 yng Nghymru gan sefydlu rhestr 

o'r defnyddiau bwriadedig ar gyfer bwyd anifeiliaid a fwriedir at ddibenion 

maethol neilltuol a diddymu Cyfarwyddeb 2008/38/EC. Cafodd yr 

ymgynghoriad ei dynnu at sylw rhanddeiliaid allweddol gan gynnwys 

gweithredwyr busnesau bwyd anifeiliaid ac awdurdodau lleol.  

 

14. Daeth un ymateb i law gan grŵp diwydiant a oedd yn cefnogi’r cynllun i 

ddrafftio deddfwriaeth ddomestig yn gorfodi Rheoliad (UE) 2020/354 yng 

Nghymru. Nid ystyriwyd bod angen gwneud unrhyw ddiwygiadau i'r 

Rheoliadau drafft. 
 

15. Bydd crynodeb o’r ymatebion i’r ymgynghoriad yn cael ei gyhoeddi ar 

wefan yr ASB o fewn tri mis ar ôl i’r Rheoliadau gael eu gosod.  

 

Asesiad Effaith Rheoleiddiol (RIA) 
 

 

16. Mae'r ASB o'r farn y bydd effaith yr offeryn hwn ar fusnesau ac 

awdurdodau gorfodi yn fach iawn. Nid yw'r ASB wedi nodi unrhyw newid 

sylweddol i'r gofynion ar gyfer busnesau, nac yn y dull rheoleiddio a 

gymerir. Mae Rheoliad (UE) 2020/354 yn cynnwys mesurau pontio a fydd 

yn caniatáu ar gyfer defnyddio stociau presennol o gynnyrch a labelwyd 



cyn 25 Mawrth 2022 o dan y rheolau presennol. Felly, nid oes asesiad 

effaith wedi’i gynhyrchu.  

 

 

17. Mae'r ASB yn rhagweld cost ymgyfarwyddo untro fechan iawn i 

awdurdodau lleol yng Nghymru yn sgil gorfod darllen ac ymgyfarwyddo â 

Rheoliadau'r UE ac yna eu lledaenu i swyddogion gorfodi. 

 
18. Nid yw Rheoliadau Bwyd Anifeiliaid (Dibenion Maethol Penodol a 

Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2020 yn cael unrhyw effaith ar 

ddyletswyddau statudol na phartneriaid statudol Deddf Llywodraeth Cymru 

2006.  

 

 


