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Rheoliadau Bwyd Anifeiliaid (Diwygiad) (Ymadael â'r UE) 2019  
 
Cyfraith yr UE a ddargedwir sy'n cael ei diwygio  

• Rheoliad (CE) Rhif 1831/2003 ar ychwanegion i'w defnyddio mewn maeth anifeiliaid 

• Rheoliad (CE) Rhif 183/2005 sy'n gosod gofynion ar gyfer hylendid bwyd anifeiliaid 

• Rheoliad (CE) Rhif 378/2005 ar reolau manwl ar gyfer gweithredu Rheoliad (CE) Rhif 
1831/2003 o ran dyletswyddau a thasgau Labordy Cyfeirio Cymunedol ynghylch 
ceisiadau am awdurdodiadau ychwanegion bwyd anifeiliaid 

• Rheoliad (CE) Rhif 429/2008 ar reolau manwl ar gyfer gweithredu Rheoliad (CE) Rhif 
1831/2003 mewn perthynas â pharatoi a chyflwyno ceisiadau ac asesu ac awdurdodi 
ychwanegion bwyd anifeiliaid 

• Rheoliad (CE) Rhif 152/2009 sy'n gosod y dulliau samplu a dadansoddi ar gyfer 
rheolaeth swyddogol bwyd anifeiliaid  

• Rheoliad (CE) Rhif 767/2009 ar osod bwyd anifeiliaid ar y farchnad a'i ddefnyddio, sy'n 
diwygio'r (CE) Rhif 1831/2003; 

• Rheoliad (UE) Rhif 892/2010 ar statws cynhyrchion penodol o ran ychwanegion bwyd 
anifeiliaid o fewn cwmpas Rheoliad (CE) Rhif 1831/2003  

• Rheoliad (UE) Rhif 619/2011 sy'n gosod y dulliau samplu a dadansoddi ar gyfer 
rheolaeth swyddogol bwyd anifeiliaid o ran presenoldeb deunydd wedi'i addasu'n enetig 
y mae gweithdrefn awdurdodiad ar ei chyfer ar y gweill neu fod awdurdodiad ar ei chyfer 
wedi dod i ben;  

• Rheoliad (UE) Rhif 68/2013 ar Gatalog o ddeunyddiau bwyd anifeiliaid 

• Rheoliad (UE) 2015/786 yn diffinio meini prawf derbyn ar gyfer prosesau dadwenwyno 
cynhyrchion a fwriedir ar gyfer bwyd anifeiliaid fel y darperir ar ei chyfer yng 
Nghyfarwyddeb 2002/32/EC  
 

Unrhyw effaith y gall yr Offeryn Statudol (OS) ei chael ar gymhwysedd deddfwriaethol 
y Cynulliad a/neu gymhwysedd gweithredol Gweinidogion Cymru 
Bydd yr OS hwn yn cryfhau pwerau gweithredol Gweinidogion Cymru. Bydd yn trosglwyddo 
pwerau cyfredol y Comisiwn Ewropeaidd, gan gynnwys swyddogaethau gwneud rheoliadau, 



i Weinidogion Cymru mewn perthynas â Chymru. Bydd hyn yn galluogi Gweinidogion 
Cymru, ymhlith pethau eraill i: 

• awdurdodi ychwanegion bwyd newydd; 

• cyfyngu neu wahardd defnyddio rhai deunyddiau mewn bwyd anifeiliaid; 

• diwygio gofynion labelu ar gyfer ychwanegion bwyd anifeiliaid a bwyd anifeiliaid; 

• diwygio elfennau o gyfraith yr UE nad ydynt yn angenrheidiol (er enghraifft mewn 
ymateb i ddatblygiadau gwyddonol newydd).  
 

Bydd rheoliadau Gweinidogion Cymru yn ddarostyngedig i ddirymiad trwy benderfyniad y 
Cynulliad Cenedlaethol. Ni fydd yr OS yn cael unrhyw effaith ar gymhwysedd 
deddfwriaethol y Cynulliad. 
 
Diben y diwygiadau 
Bydd y Rheoliadau'n gwneud cywiriadau technegol megis cael gwared ar gyfeiriadau at 
sefydliadau'r UE ac Aelod-wladwriaethau eraill a bydd yn diffinio 'trydydd gwledydd' fel 
'unrhyw wlad y tu allan i'r DU’.  Bydd hefyd yn diwygio'r ddarpariaeth ar gyfer labelu 
cynwysyddion bwyd anifeiliaid fel bod yn rhaid labelu ychwanegion bwyd yn Saesneg, neu 
yn Gymraeg a Saesneg.  
 
Fel newid mwy sylweddol, bydd y Rheoliadau, mewn perthynas â Chymru, yn trosglwyddo 
cyfrifoldebau asesiad risg a gynhaliwyd gan Awdurdod Diogelwch Bwyd Ewrop (EFSA) i'r 
ASB. Felly, bydd yr ASB yn gyfrifol, ymhlith pethau eraill, am ymgymryd ag asesiadau risg 
ar gyfer unrhyw geisiadau am awdurdodi cynnyrch fel ychwanegyn bwyd anifeiliaid a bydd 
yn cynghori Gweinidogion Cymru ar sail yr asesiadau risg hynny.  
 
Bydd hefyd yn trosglwyddo swyddogaethau'r Comisiwn, gan gynnwys swyddogaethau sy'n 
gwneud rheoliadau o dan gyfraith yr UE yn uniongyrchol berthnasol, i Weinidogion Cymru 
yng Nghymru. 
 
Bydd y Rheoliadau yn rhoi pwerau penodol i Weinidogion Cymru:   

• Awdurdodi defnydd ychwanegion bwyd anifeiliaid yng Nghymru, yn ogystal â'u hail-
awdurdodi, eu haddasu neu eu hatal  

• Rhagnodi meini prawf a thargedau microbiolegol ar gyfer hylendid bwyd, yn ogystal â 
gweithredu systemau rheoli diogelwch bwyd a gofynion hylendid bwyd anifeiliaid ar 
gyfer busnesau bwyd anifeiliaid 

• Gweithio gyda labordai cyfeirio i ail-arolygu ceisiadau os oes angen  

• Cyfyngu neu wahardd defnyddio rhai deunyddiau mewn bwyd anifeiliaid 

• Diwygio gofynion labelu ar gyfer ychwanegion bwyd anifeiliaid a bwyd anifeiliaid  

• Cynnal Catalog o Ddeunyddiau Bwyd  

• Gosod dulliau samplu a dadansoddi ar gyfer rheolaeth swyddogol bwyd anifeiliaid ar 
gyfer deunydd wedi'i addasu'n enetig y mae gweithdrefn awdurdodiad ar ei gyfer ar y 
gweill neu fod awdurdodiad ar ei gyfer wedi dod i ben; a gosod unrhyw fesurau brys 

• Gwneud rheoliadau i ddiwygio elfennau nad ydynt yn hanfodol o gyfraith yr UE, er 
enghraifft ystyried datblygiadau gwyddonol newydd  

 



Gellir gweld yr OS a'r Memorandwm Esboniadol, sy'n nodi effaith bob diwygiad yma: 
https://beta.parliament.uk/work-packages/rZAuhSTC 
 
Pam rhoddwyd caniatâd 
Nid oes unrhyw wahaniaeth rhwng Llywodraeth Cymru/ASB Cymru a Llywodraeth y DU 
(ASB y DU) o ran y polisi ar gyfer y cywiriadau. Felly, byddai creu Offerynnau Statudol ar 
wahân yng Nghymru ac yn Lloegr yn arwain at ddyblygu, a chymhlethu'r llyfr statud heb fod 
angen. Bydd cydsynio i OS ar gyfer y DU i gyd yn sicrhau bod un fframwaith deddfwriaethol 
ar draws y DU sy'n hyrwyddo eglurder a hygyrchedd yn ystod y cyfnod hwn o newid. Dan yr 
amgylchiadau eithriadol hyn, mae ASB Cymru/Llywodraeth Cymru o'r farn ei bod yn briodol 
i Lywodraeth y DU ddeddfu ar ein rhan yn yr achos hwn. 

https://beta.parliament.uk/work-packages/rZAuhSTC

