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Rh30C – Hysbysiad mewn Perthynas ag Offerynnau Statudol a wnaed gan Weinidogion y DU mewn 
meysydd datganoledig o dan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 nas gosodwyd gerbron 
y Senedd. 
 
Rheoliadau Mewnforio a Masnachu Cynhyrchion Anifeiliaid (Diwygiadau Amrywiol) (Ymadael 
â’r UE) 2020 
 
Y gyfraith sy'n cael ei diwygio 
 
Deddfwriaeth yr UE  
 

• Penderfyniad y Comisiwn 1997/152/EC ynghylch yr wybodaeth sydd i'w nodi yn y ffeil 
gyfrifiadurol o lwythi anifeiliaid neu gynhyrchion anifeiliaid o drydydd gwledydd sy'n cael eu 
hail-anfon 
 

• Penderfyniad y Comisiwn 2000/572/EC sy'n gosod yr amodau iechyd anifeiliaid a'r cyhoedd 
ac ardystio milfeddygol ar gyfer mewnforio paratoadau cig i'r Gymuned o drydydd gwledydd 
 

• Penderfyniad y Comisiwn 2003/459/EC ar fesurau amddiffyn penodol mewn perthynas â’r 
feirws brech mwnci 
 

• Penderfyniad y Comisiwn 2003/467/EC sy'n sefydlu twbercwlosis swyddogol, brwselosis, a 
statws di-lewkosis ensöotig o aelod-wladwriaethau a rhanbarthau penodol o Aelod-
wladwriaethau o ran buchesi 
 

• Penderfyniad y Comisiwn 2003/779/EC sy'n nodi gofynion iechyd anifeiliaid a'r ardystiad 
milfeddygol ar gyfer mewnforio casinau anifeiliaid o drydydd gwledydd 
 

• Addasu Rheoliad y Comisiwn (CE) Rhif 136/2004 sy'n gosod gweithdrefnau ar gyfer 
gwiriadau milfeddygol mewn safleoedd arolygu ar ffin y Gymuned ar gynhyrchion a fewnforir 
o drydydd gwledydd 
 



• Penderfyniad y Comisiwn 2006/146/EC ar fesurau amddiffyn penodol mewn perthynas â rhai 
ystlumod ffrwythau, cŵn a chathod sy'n dod o Malaysia (Peninsiwla) ac Awstralia 
 

• Penderfyniad y Comisiwn 2006/168/EC sy'n sefydlu'r gofynion iechyd anifeiliaid ac ardystio 
milfeddygol ar gyfer mewnforio i Gymuned embryonau buchol 
 

• Penderfyniad y Comisiwn 2007/25/EC o ran mesurau amddiffyn penodol mewn perthynas â’r 
ffliw adar pathogenig iawn a symudiadau adar anwes sy'n mynd gyda'u perchnogion i'r 
Gymuned 
 

• Penderfyniad y Comisiwn 2007/240/EC sy'n gosod tystysgrifau milfeddygol newydd ar gyfer 
mewnforio anifeiliaid byw, semen, embryonau, ofa a chynhyrchion sy'n tarddu o anifeiliaid i'r 
Gymuned 
 

• Penderfyniad y Comisiwn 2007/275/EC ynghylch rhestrau o gynhyrchion cyfansawdd i fod yn 
ddarostyngedig i reolaethau mewn safleoedd rheoli ffiniau 

 

• Penderfyniad y Comisiwn 2007/777/EC sy'n gosod yr amodau iechyd anifeiliaid a'r cyhoedd 
a thystysgrifau enghreifftiol ar gyfer mewnforio cynhyrchion cig penodol a stumogau, bledion 
a coluddion a driniwyd i'w bwyta gan bobl o drydydd gwledydd 
 

• Penderfyniad y Comisiwn 2008/185/EC ar warantau ychwanegol mewn masnach o fewn y 
Gymuned o foch sy'n ymwneud â chlefyd a meini prawf Aujeszky i ddarparu gwybodaeth am 
y clefyd hwn 
 

• Penderfyniad y Comisiwn 2008/636/EC sy'n sefydlu'r rhestr o drydydd gwledydd y mae 
Aelod-wladwriaethau yn awdurdodi mewnforio ofa ac embryonau'r rhywogaethau porsinau 
ohonynt 
 

• Rheoliad y Comisiwn (EC) Rhif 798/2008 sy'n gosod rhestr o drydydd gwledydd, 
tiriogaethau, parthau neu gompartmentau y gellir mewnforio cynhyrchion dofednod a 
dofednod iddynt a'u cludo drwy'r Gymuned a'r gofynion ardystio milfeddygol 
 

• Rheoliad y Comisiwn (CE) Rhif 119/2009 sy'n gosod rhestr o drydydd gwledydd neu rannau 
ohoni, ar gyfer mewnforio i’r Gymuned cig leporidae gwyllt, mamaliaid tir gwyllt penodol a 
chwningod fferm a'r gofynion ardystio milfeddygol, neu eu cludo drwodd 
 

• Penderfyniad y Comisiwn 2009/712/EC sy'n gweithredu Cyfarwyddeb y Cyngor 2008/73/EC 
o ran tudalennau gwybodaeth ar y Rhyngrwyd sy'n cynnwys rhestrau o sefydliadau a 
labordai a gymeradwywyd gan Aelod-wladwriaethau yn unol â deddfwriaeth filfeddygol 
gymunedol 
 

• Rheoliad y Comisiwn (UE) Rhif 206/2010 sy'n gosod rhestrau o drydydd gwledydd, 
tiriogaethau neu rannau ohonynt a awdurdodwyd i gyflwyno anifeiliaid penodol a chig ffres i'r 
Undeb Ewropeaidd a'r gofynion ardystio milfeddygol 
 

• Penderfyniad y Comisiwn 2010/472/EU ar fewnforio semen, ofa ac embryonau anifeiliaid o'r 
rhywogaethau defaid a geifr 
 



• Rheoliad y Comisiwn (UE) Rhif 605/2010 sy'n gosod amodau iechyd anifeiliaid a'r cyhoedd 
ac ardystio milfeddygol ar gyfer cyflwyno llaeth crai, cynhyrchion llaeth, llaeth tor a 
chynhyrchion llaeth tor a fwriedir i'w bwyta gan bobl i'r Undeb Ewropeaidd 
 

• Penderfyniad y Comisiwn 2011/163/EU ar gymeradwyo cynlluniau a gyflwynir gan drydydd 
gwledydd 
 

• Penderfyniad Gweithredu'r Comisiwn 2011/630/EU ar fewnforio semen anifeiliaid domestig y 
rhywogaethau buchol i'r Undeb 
 

• Rheoliad y Comisiwn (UE) Rhif 28/2012 sy'n gosod gofynion ar gyfer ardystio mewnforion i 
mewn i gynhyrchion cyfansawdd penodol a'u cludo drwy'r Undeb 
 

• Penderfyniad Gweithredu'r Comisiwn 2012/137/EU ar fewnforio semen anifeiliaid domestig 
o'r rhywogaethau moch i'r Undeb 
 

• Rheoliad Gweithredu'r Comisiwn (UE) Rhif 139/2013 sy'n gosod amodau iechyd anifeiliaid ar 
gyfer mewnforio adar penodol i'r Undeb a'r amodau cwarantîn ar eu cyfer 

 

• Rheoliad Gweithredu'r Comisiwn yr UE Rhif 743/2013 yn cyflwyno mesurau amddiffynnol ar 
fewnforio molysgiaid deufalf o Dwrci a fwriedir i'w bwyta gan bobl 
 

• Penderfyniad Gweithredu'r Comisiwn 2013/764/EU ynghylch mesurau rheoli iechyd 
anifeiliaid sy'n ymwneud â chlwy clasurol y moch mewn rhai Aelod-wladwriaethau 
 

• Penderfyniad Gweithredu'r Comisiwn (UE) 2015/1901 sy'n gosod rheolau ardystio a 
thystysgrif iechyd enghreifftiol ar gyfer mewnforio llwythi o anifeiliaid byw a chynhyrchion 
anifeiliaid o Seland Newydd i'r Undeb 
 

• Penderfyniad Gweithredu'r Comisiwn (UE) 2018/320 ar fesurau diogelu iechyd anifeiliaid 
penodol ar gyfer masnach o fewn yr Undeb mewn salamandrau a chyflwyno anifeiliaid o'r 
fath i'r Undeb mewn perthynas â'r ffwng Batrachochytrium salamandrivorans 
 

• Rheoliad Gweithredu'r Comisiwn (UE) 2018/659 ar yr amodau ar gyfer dod ag equidae byw a 
semen, ofa ac embryonau equidae i mewn i’r Undeb 

 
Is-ddeddfwriaeth 
 
Mae Rheoliadau 2020 hefyd yn diwygio OSau Ymadael â’r UE a osodwyd yn flaenorol: 

• Rheoliadau’r Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019, 

 

• Rheoliadau Mewnforio a Masnachu Anifeiliaid a Chynhyrchion Perthynol (Diwygio) (Ymadael 
â’r UE) 2019, 
 

• Rheoliadau Iechyd Anifeiliaid, Rhywogaethau Estron mewn Dyframaeth a Rhywogaethau 
Estron Goresgynnol (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019, a 
 



• Rheoliadau’r Fasnach mewn Anifeiliaid a Chynhyrchion Anifeiliaid (Swyddogaethau 

Deddfwriaethol) a Milfeddygon (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019 

 
Dirymiadau  
 

• Rheoliadau Mewnforio a Masnachu Anifeiliaid a Chynhyrchion Anifeiliaid (Diwygio etc.) 

(Ymadael â’r UE) 2019 

• Penderfyniad 93/444/EC y Comisiwn ar reolau manwl sy'n llywodraethu masnach o fewn y 
Gymuned mewn rhai anifeiliaid a chynhyrchion byw y bwriedir eu hallforio i drydydd 
gwledydd.  

• Penderfyniad y Comisiwn 1995/410/EC sy'n gosod y rheolau ar gyfer y profion microbiolegol 
drwy samplu wrth sefydlu tarddiad dofednod i'w lladd a fwriedir ar gyfer y Ffindir a Sweden.  

• Rheoliad y Comisiwn (EC) Rhif 599/2004 ynghylch mabwysiadu tystysgrif enghreifftiol wedi'i 
chysoni ac adroddiad arolygu sy'n gysylltiedig â masnach o fewn y Gymuned mewn 
anifeiliaid a chynhyrchion sy'n tarddu o anifeiliaid  

• Rheoliad y Comisiwn (CE) Rhif 1739/2005/EC sy'n nodi gofynion iechyd anifeiliaid ar gyfer 
symud anifeiliaid syrcas rhwng Aelod-wladwriaethau  

• Penderfyniad y Comisiwn 2006/605/EC ar fesurau amddiffyn penodol mewn perthynas â 
masnach o fewn y Gymuned mewn dofednod a fwriedir ar gyfer ailstocio cyflenwadau gemau 
gwyllt.  

• Penderfyniad y Comisiwn 2010/470/EU sy'n gosod tystysgrifau iechyd enghreifftiol ar gyfer 
masnach o fewn yr Undeb mewn semen, ofa ac embryonau anifeiliaid o rywogaethau 
ceffylau, defaid a geifr ac mewn ofa ac embryonau anifeiliaid o'r rhywogaethau moch.  

• Penderfyniad y Cyngor 2011/408/EU sy'n gosod rheolau a gweithdrefnau symlach ar 
reolaethau glanweithdra cynhyrchion pysgodfeydd, molysgiaid deufalf byw, ecinodermiaid, 
tiwnigogion, gastropods morol, sgil-gynhyrchion a chynhyrchion sy'n deillio o'r sgil-
gynhyrchion hyn sy'n dod o’r Ynys Las.  

• Penderfyniad Gweithredu'r Comisiwn 2013/503/EU sy’n cydnabod bod rhannau o'r Undeb yn 
rhydd o varroosis mewn gwenyn a sefydlu gwarantau ychwanegol sy'n ofynnol mewn 
masnach a mewnforion o fewn yr Undeb er mwyn diogelu eu statws di-varroosis.  

 
Unrhyw effaith y gall yr OS ei chael ar gymhwysedd deddfwriaethol y Senedd a/neu 
gymhwysedd gweithredol Gweinidogion Cymru 
 
Mae masnach mewn anifeiliaid a chynhyrchion cysylltiedig yn swyddogaeth ddatganoledig ac felly 
mae gennym gyfatebiaeth â Lloegr a'r Gweinyddiaethau Datganoledig eraill o ran deddfwriaeth 
ddomestig. Y bwriad gyda chynnwys y rheoliadau hyn fu cadw cymhwysedd deddfwriaethol ym 
mhob maes perthnasol. Mae'r offeryn hwn yn rhoi swyddogaethau i'r Ysgrifennydd Gwladol gael eu 
harfer gyda chydsyniad Gweinidogion Cymru, ond hefyd ar yr un pryd. 
 
Mae gan effaith y swyddogaethau cydamserol a geir yn yr OS hwn botensial i gynnwys y gofynion 
cydsyniad yn Atodlen 7B i Ddeddf Llywodraeth Cymru ac felly maent yn cyfyngu posibl ar 
gymhwysedd y Senedd yn y dyfodol.  Fodd bynnag, rydym yn cynnal trafodaethau gyda Swyddfa 
Ysgrifennydd Gwladol Cymru mewn perthynas â Gorchymyn a.109 i ddiwygio Atodlen 7B er mwyn 
negyddu'r cyfyngiad posibl ar gymhwysedd y Senedd yn y dyfodol. 
 
Swyddogaethau a drosglwyddwyd fel eu bod yn arferadwy gan yr Ysgrifennydd Gwladol yn unig neu 
gyda chydsyniad Gweinidogion Cymru yw swyddogaethau un o Weinidogion y Goron at ddibenion 



Atodlen 7B i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006. Gallai Bil Senedd yn y dyfodol sy'n ceisio dileu neu 
addasu'r swyddogaethau hyn sbarduno gofyniad i ymgynghori â Llywodraeth y DU.  
 
Diben y gwelliannau  
 
Mae'r Rheoliad Ymadael â’r UE hwn, lle bo angen, yn gwneud mân newidiadau i weithredu o dan 
adran 8 o Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 i gadw deddfwriaeth yr UE. Mae 
deddfwriaeth yr UE dan sylw yn nodi amodau ar gyfer mewnforio anifeiliaid byw, germplasm a 
chynhyrchion sy'n tarddu o anifeiliaid. Nid yw'r offeryn yn gwneud unrhyw newidiadau polisi. 
 
Mae'r OSau a'r Memoranda Esboniadol cysylltiedig, sy'n nodi effaith pob gwelliant, ar gael yma: 
https://www.legislation.gov.uk/ukdsi/2020/9780348213928 
  
Pam y rhoddwyd caniatâd 
 
Rhoddwyd caniatâd i Lywodraeth y DU wneud y cywiriadau hyn mewn perthynas â Chymru ac ar ei 
rhan am resymau’n ymwneud ag effeithlonrwydd, hwylustod ac oherwydd natur dechnegol y 
gwelliannau. Nid oes unrhyw wahaniaeth mewn polisi ar ôl ystyried y gwelliannau arfaethedig yn 
llawn ac yn ofalus, asesu'r cyfarwyddiadau polisi a dadansoddiad cyfreithiol o'r drafftio. Nod y 
gwelliannau hyn yw sicrhau bod y llyfr statud yn parhau i fod yn weithredol ar ddiwedd y Cyfnod 
Gweithredu.  
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