
 

SL(5)197- Rheoliadau Jam a Chynhyrchion Tebyg (Cymru) 2018 

Cefndir a Diben 

Mae’r Rheoliadau hyn, sy’n gymwys o ran Cymru, yn darparu ar gyfer parhau i weithredu Cyfarwyddeb y 

Cyngor 2001/113/EC mewn perthynas â jamiau, jelïau a marmaledau ffrwythau a phiwrî castan a felyswyd 

a fwriedir i’w fwyta gan bobl (OJ Rhif L 10, 12.1.2002, t. 67). Maent hefyd yn cadw mesurau cenedlaethol 

presennol ynglŷn â cheuled, ceuled lemon a briwfwyd.  Mae’r Rheoliadau’n dirymu ac yn disodli 

Rheoliadau Cynhyrchion Jam a Chynhyrchion Tebyg (Cymru) 2004 (O.S. 2004/553 (Cy. 56)).  

Y weithdrefn 

Negyddol 

Materion technegol: craffu 

Ni nodwyd unrhyw bwyntiau i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 mewn perthynas â’r 

offeryn hwn. 

Craffu ar y rhinweddau  

Nodir y pwynt a ganlyn i gyflwyno adroddiad arno o dan Reol Sefydlog 21.3 mewn perthynas â’r offeryn 

hwn: 

Yn Atodlen 5, mae’r cofnod ar gyfer adran 35 o Ddeddf Diogelwch Bwyd 1990 yn mewnosod is-adran 

newydd (1A).  Mae deddfwriaeth yn yr Alban eisoes wedi mewnosod is-adran (1A).  Mae hynny’n 

berthnasol i’r Alban yn unig, ond nid yw’n dweud hynny’n eglur.  Mae risg y bydd ddyblygu rhif y 

ddarpariaeth yn peri dryswch.  Byddai rhif arall wedi osgoi’r risg honno.  Dyma enghraifft o natur 

gymhleth y llyfr statud wrth i wahanol ddeddfwrfeydd ddiwygio’r un ddeddfwriaeth mewn gwahanol 

ffyrdd ac ar wahanol adegau. 

[Rheol Sefydlog 21.3(ii) – ei fod o bwysigrwydd gwleidyddol neu gyfreithiol neu ei fod yn codi materion 

polisi cyhoeddus sy’n debyg o fod o ddiddordeb i’r Cynulliad.] 

Y goblygiadau yn sgil gadael yr Undeb Ewropeaidd   

Mae’r Rheoliadau hyn yn diweddaru’r ffordd y gweithredir Cyfarwyddeb y Cyngor 2001/113/EC yng 

Nghymru.  Maent yn cynnwys croesgyfeiriadau at ddeddfwriaeth yr UE, megis y cyfeiriad ym mharagraff 

7 o Atodlen 1 i Reoliad (EC) Rhif 1924/2006 ynghylch honiadau am faethiad ac iechyd a wneir ar 

fwydydd.  Gall ceisio hwyluso masnachu jamiau olygu na fydd angen newid y darpariaethau hyn ar frys 

yn dilyn ymadawiad y DU â’r Undeb Ewropeaidd.  Fodd bynnag, bydd angen i Lywodraeth Cymru 

adolygu darpariaethau fel y rhain er mwyn bod yn fodlon ynghylch pa rai sy’n parhau i fod yn briodol a 

pha rai y bydd angen eu hadolygu neu eu disodli i sicrhau bod ansawdd y jamiau yn parhau. 

Ymateb y Llywodraeth 

Mae Llywodraeth Cymru yn nodi’r pwynt a godwyd yn y rhan ‘craffu ar ragoriaethau’ o’r adroddiad.  

Nid yw rheoliad 10 o Reoliadau Cynhyrchion Jam a Chynhyrchion Tebyg (Cymru) 2018, ac Atodlen 5 

iddynt, yn diwygio testun adran 35 o Ddeddf Diogelwch Bwyd 1990 i fewnosod is-adran newydd (1A). Yn 



 

hytrach, maent yn darparu ar gyfer cymhwyso adran 35(1) a (2) a gwneud addasiadau iddi nad ydynt yn 

ymwneud â’r testun, gan gynnwys mewnosod is-adran (1A) at ddibenion y Rheoliadau hyn yn unig. 

Yn ein barn ni, mae defnyddwyr deddfwriaeth yn y maes hwn yn debygol o fod yn gyfarwydd iawn â’r 

dull hwn o ddrafftio, sy’n ei gwneud yn ofynnol i’r defnyddiwr ddarllen pethau penodol i mewn i destun y 

Ddeddf, sef dull a gaiff ei ddefnyddio’n rheolaidd mewn deddfwriaeth safonau/hylendid bwyd; mae o 

leiaf saith Offeryn Statudol ar gyfer Cymru yn unig yn y maes hwn wedi cymhwyso adran 35(1) a (2) o 

Ddeddf Diogelwch Bwyd 1990, ac wedi gwneud addasiadau tebyg iddi, ers 2014.  

Serch hynny, byddwn yn ystyried a ellid drafftio is-ddeddfwriaeth yn y dyfodol mewn ffordd sy’n ei 

gwneud yn gliriach nad yw’r math hwn o ddarpariaeth ond yn gwneud addasiadau nad ydynt yn 

ymwneud â’r testun ac nad yw’n diwygio testun unrhyw ddeddfwriaeth. 

Nid yw adran 35(1A) o Ddeddf Diogelwch Bwyd 1990, fel y’i mewnosodwyd gan y ddeddfwriaeth yn yr 

Alban, yn ffurfio rhan o gyfraith Cymru a Lloegr. Fodd bynnag, nodwn nad yw effaith y diwygiad gan yr 

Alban yn glir ar y gronfa ddata gyfreithiol y gellir ei defnyddio’n ddi-dâl ac ar o leiaf un gronfa ddata 

fasnachol ac y gall hynny, ynddo’i hun, beri dryswch o ran pa ddarpariaethau sy’n ffurfio rhan o gyfraith 

Cymru a Lloegr yn y cyswllt hwn. 

Ystyriaeth y Pwyllgor 

Ystyriodd y Pwyllgor yr offeryn ynghyd ag ymateb y Llywodraeth yn ei gyfarfod ar 12 Mawrth 2018, a 

bydd yn cyflwyno adroddiad i’r Cynulliad yn unol â’r pwyntiau adrodd a nodwyd. 

 


