
 

 

 

Offerynnau Statudol sydd ag Adroddiadau Clir 

23 Ionawr 2023 

SL(6)309 – Rheoliadau Rheolaethau Swyddogol (Mewnforio 

Bwyd a Bwyd Anifeiliaid Risg Uchel Nad Ydynt yn Dod o 

Anifeiliaid) (Diwygio Rheoliad Gweithredu’r Comisiwn (EU) 

2019/1793) (Cymru) 2022 

Gweithdrefn: Gwneud Negyddol 

Mae Rheoliad a Ddargedwir 2019/17931 yn ei gwneud yn ofynnol i Weinidogion Cymru 

adolygu, mewn perthynas â Chymru, y rhestrau a nodir yn Atodiadau 1 a 2 o Reoliad a 

Ddargedwir 2019/1793 yn rheolaidd o leiaf bob chwe mis, a hynny er mwyn ystyried 

gwybodaeth newydd sy’n ymwneud â risgiau a diffyg cydymffurfio. 

Mae’r adolygiad hwnnw wedi’i gynnal gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd a Safonau Bwyd yr 

Alban i sicrhau bod nwyddau risg uwch yn parhau i fod yn destun rheolaethau uwch wrth 

iddynt ddod i mewn i Brydain Fawr drwy Safleoedd Rheoli Ffiniau (BCPs).  Mae rheolaethau o’r 

fath yn cynnwys archwiliadau dogfennol, hunaniaeth a ffisegol gan gynnwys samplu mewn 

safleoedd rheoli ffiniau dynodedig. 

Mae’r Atodiadau i Reoliad a Ddargedwir 2019/1793 yn cynnwys rhestrau o nwyddau bwyd a 

bwyd anifeiliaid sydd naill ai’n destun cynnydd dros dro mewn rheolaethau swyddogol, yn 

destun mesurau brys neu’n destun ataliad mynediad i Brydain Fawr. Yn dilyn yr adolygiad, 

mae’r Rheoliadau hyn yn gwneud newidiadau i’r Atodiadau y gellir eu crynhoi’n fras fel a 

ganlyn:  

▪ nwyddau sydd wedi’u tynnu o’r rheolaethau; 

 

▪ nwyddau sy’n destun llai o reolaethau; 

 

▪ nwyddau sy’n destun mwy o reolaethau; 

 

▪ nwyddau sydd angen rheolaethau newydd. 

Er enghraifft, mae’r newidiadau i Atodiad 1 yn cynnwys: 

 
1 Mae Rheoliad Gweithredu’r Comisiwn a ddargedwir (EU) 2019/1793 ar y cynnydd dros dro mewn 
rheolaethau swyddogol a mesurau brys sy’n llywodraethu mynediad nwyddau penodol o drydydd gwledydd 
penodol i’r UE. 
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▪ mae amlder y gwiriadau ar bupur du o Frasil (ar gyfer Salmonela) wedi ei gynyddu o 

20% i 50%.; 

 

▪ mae’r cofnod ar gyfer aeron goji o Tsieina (ar gyfer gweddillion plaleiddiaid) wedi ei 

ddileu; 

 

▪ mae amlder y gwiriadau ar gyfer mandarins (gan gynnwys tanjerîns a satswmas), 

clementinau, wilkings a hybridiau sitrws tebyg o Dwrci (ar gyfer gweddillion 

plaleiddiaid) wedi ei gynyddu o 5% i 20%. 

Mae’r Rheoliadau hyn yn gymwys mewn perthynas â Chymru a bydd rheoliadau cyfatebol yn 

cael eu gwneud yn Lloegr a’r Alban, sy’n golygu, unwaith y bydd deddfwriaeth yn ei lle i sicrhau 

bod defnyddwyr ym Mhrydain Fawr yn cael eu diogelu rhag bwyd a bwyd anifeiliaid nad ydynt 

yn dod o anifeiliaid sydd â’r risg uchaf trwy reolaethau ar ffin Prydain Fawr. 

Dim ond trwy Safleoedd Rheoli Ffiniau sydd eisoes wedi’u sefydlu ym Mhrydain Fawr y gellir 

mewnforio nwyddau risg uchel.  Ar hyn o bryd, nid oes unrhyw Safleoedd Rheoli Ffiniau (BCPs) 

yng Nghymru felly, ni all y nwyddau hyn, fel y maent ar hyn o bryd, gael eu mewnforio yn 

uniongyrchol i Gymru o drydydd gwledydd.  

Yn unol â rhwymedigaethau rhyngwladol y DU, anfonwyd hysbysiad o’r diwygiadau 

arfaethedig at Sefydliad Masnach y Byd. 

Gwnaed y Rheoliadau gan Weinidogion Cymru cyn iddynt gael eu gosod gerbron y Senedd.  

Gall y Senedd ddirymu'r Rheoliadau o fewn 40 diwrnod (ac eithrio unrhyw ddyddiau pan fo’r 

Senedd: (i) wedi’i diddymu neu (ii) mewn cyfnod o doriad am fwy na phedwar diwrnod) i'r 

dyddiad y’u gosodwyd gerbron y Senedd. 

Deddfwriaeth alluogi: Erthyglau 47(2)(b) a 54(4)(a) a (b) o Reoliad(EU) 2017/625, Erthygl 

53(1)(b) o Reoliad (EC) Rhif 178/2002 

Fe’u gwnaed ar: 14 Rhagfyr 2022 

Fe’u gosodwyd ar: 16 Rhagfyr 2022 

Yn dod i rym ar: 17 Ionawr 2023 

 

 


