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TEITL  
Rheoliadau Mewnforio a Masnachu Anifeiliaid a Chynhyrchion 
Anifeiliaid (Diwygio etc.) (Ymadael â’r UE) 2019 

DYDDIAD  21 Ionawr 2019 

GAN  Rebecca Evans AC, Y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd 

 
Rheoliadau Mewnforio a Masnachu Anifeiliaid a Chynhyrchion Anifeiliaid (Diwygio 
etc.) (Ymadael â’r UE) 2019 ("Rheoliadau 2019”) 
 
Y gyfraith sy'n cael ei diwygio 
 
Offerynnau Ewropeaidd sy'n Uniongyrchol Gymwys  

• Penderfyniad y Comisiwn 93/352 sy'n rhanddirymu rhai o'r amodau ar gyfer cymeradwyo 
safleoedd arolygu ar y ffin mewn porthladdoedd lle y caiff pysgod eu glanio;  

• Penderfyniad y Comisiwn 94/360/EC ar gynnal archwiliadau corfforol yn llai aml ar lwythi 
o gynhyrchion penodol o drydydd gwledydd; 

• Penderfyniad y Comisiwn 1997/152/EC ynglŷn â'r wybodaeth sydd i'w chynnwys yn y ffeil 
gyfrifiadurol o lwythi o anifeiliaid neu gynhyrchion anifeiliaid sy'n dod o drydydd gwledydd 
ac sy'n cael eu hanfon ymlaen; 

• Penderfyniad y Comisiwn 1997/794/EC sy'n pennu rheolau manwl penodol ar gyfer 
cymhwyso Cyfarwyddeb y Cyngor 91/496/EEC ar archwiliadau gan filfeddygon ar 
anifeiliaid byw i'w mewnforio o drydydd gwledydd; 

• Penderfyniad y Comisiwn 2000/571/EC sy'n pennu'r dulliau i'w defnyddio wrth gynnal 
archwiliadau milfeddygol ar gynhyrchion o drydydd gwledydd y bwriedir eu cyflwyno i 
barthau rhydd, warysau rhydd, warysau'r tollau neu weithredwyr sy'n cyflenwi ffyrdd 
trawsffiniol o gludo ar y môr;     

• Penderfyniad y Comisiwn 2000/572/EC sy'n pennu'r amodau o ran iechyd anifeiliad ac 
iechyd cyhoeddus a'r amodau milfeddygol ar gyfer rhoi tystysgrifau i fewnforio paratoadau 
cig i'r Gymuned o drydydd gwledydd;  

• Penderfyniad y Comisiwn 2001/812/EC sy'n pennu'r gofynion ar gyfer cymeradwyo 
safleoedd arolygu ar ffiniau sy'n gyfrifol am archwiliadau milfeddygol ar gynhyrchion sy'n 
dod i mewn i'r Gymuned o drydydd gwledydd;   

• Penderfyniad y Comisiwn 2003/459/EC ar fesurau diogelu penodol mewn perthynas â 
firws brech y mwncïod; 



• Penderfyniad y Comisiwn 2003/467/EC sy'n sefydlu’r statws swyddogol heb twbercwlosis, 
brwselosis a lewcosis ensöotig buchol sydd gan Aelod-wladwriaethau a rhanbarthau 
Aelod-wladwriaethau penodol mewn perthynas â buchesi; 

• Penderfyniad y Comisiwn 2003/779/EC sy'n pennu'r gofynion o ran iechyd anifeiliaid ac 
ardystio milfeddygol sy'n gysylltiedig â mewnforio casinau anifeiliaid o drydydd gwledydd ;  

• Rheoliad y Comisiwn (EC) Rhif 136/2004 sy'n pennu'r gweithdrefnau ar gyfer 
archwiliadau milfeddygol a gynhelir ar safleoedd arolygu ar ffiniau'r Gymuned ar 
gynhyrchion sy'n cael eu mewnforio o drydydd gwledydd;     

• Rheoliad y Comisiwn (EC) Rhif 282/2004 sy'n cyflwyno dogfen ar gyfer datgan bod 
anifeiliaid o drydydd gwledydd yn dod i mewn i'r Gymuned a bod archwiliadau milfeddygol 
wedi eu cynnal arnynt; 

• Rheoliad y Comisiwn (EC) Rhif 2005/1739/EC sy'n pennu'r gofynion o ran iechyd 
anifeiliaid ar gyfer symud anifeiliaid syrcas rhwng Aelod-wladwriaethau; 

• Penderfyniad y Comisiwn 2006/168/EC sy'n sefydlu'r gofynion o ran iechyd anifeiliaid a 
thystysgrifau milfeddygol ar gyfer mewnforio embryonau anifeiliaid o rywogaeth y fuwch i'r 
Gymuned; 

• Penderfyniad y Comisiwn 2006/605/EC ar fesurau diogelu penodol mewn perthynas â 
masnach o fewn y Gymuned mewn dofednod y bwriedir eu defnyddio i ailstocio 
cyflenwadau o anifeiliaid hela gwyllt; 

• Penderfyniad y Comisiwn 2007/25/EC ar fesurau diogelu penodol mewn perthynas â ffliw 
adar pathogenig iawn a symud adar anwes sy'n teithio gyda'u perchenogion i mewn i'r 
Gymuned; 

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

• Penderfyniad y Comisiwn 2007/275/EC ynglŷn â rhestrau o anifeiliaid a chynhyrchion y 
mae'n rhaid arfer mesurau rheoli arnynt ar safleoedd arolygu ar ffiniau;  

• Penderfyniad y Comisiwn 2007/777/EC sy'n pennu’r amodau o ran iechyd anifeiliaid ac 
iechyd cyhoeddus, a thystysgrifau enghreifftiol ar gyfer mewnforio o drydydd gwledydd 
gynhyrchion cig penodol a stumogau, pledrenni a pherfedd wedi'u trin y bwriedir iddynt 
gael eu bwyta gan bobl; 

• Penderfyniad y Comisiwn 2008/185/EC ar warantiadau ychwanegol yn ymwneud â 
chlefyd Aujeszky mewn perthynas â masnach o fewn y Gymuned mewn moch, a meini 
prawf ar gyfer darparu gwybodaeth am y clefyd hwn; 

• Penderfyniad y Comisiwn 2008/636/EC sy'n sefydlu'r rhestr o drydydd gwledydd o le y 
mae Aelod-wladwriaethau yn awdurdodi mewnforio ofa ac embryonau anifeiliaid o 
rywogaeth y mochyn; 

• Rheoliad y Comisiwn (EC) Rhif 798/2008 sy'n pennu rhestr o drydydd gwledydd, 
tiriogaethau, parthau neu gompartmentau o le y caniateir i ddofednod a chynhyrchion 
dofednod gael eu mewnforio i'r Gymuned a theithio drwyddi, a'r gofynion o ran 
tystysgrifau milfeddygol; 

• Rheoliad y Comisiwn Rhif 1251/2008 sy'n gweithredu Cyfarwyddeb y Cyngor 2006/88/EC 
mewn perthynas ag amodau a gofynion ardystio ar gyfer rhoi ar y farchnad a mewnforio 
i'r Gymuned anifeiliaid dyframaeth a'u cynhyrchion, ac sy’n pennu rhestr o rywogaethau 
sy'n fectorau; 



• Rheoliad y Comisiwn (EC) Rhif 119/2009 sy'n pennu rhestr o drydydd gwledydd, neu 
rannau ohonynt, o le y caniateir mewnforio i'r Gymuned, neu ganiatáu iddo deithio drwy'r 
Gymuned, gig anifeiliaid gwyllt o rywogaeth y gwningen nau'r ysgyfarnog, cig anifeiliaid tir 
gwyllt penodol a chig cwningod sy'n cael eu ffermio, a'r gofynion o ran tystysgrifau 
milfeddygol;   

• Rheoliad y Comisiwn (EC) Rhif 206/2009 ar ddod â llwythi personol o gynhyrchion sy'n 
dod o anifeiliaid i mewn i'r Gymuned; 

• Penderfyniad y Comisiwn 2009/712/EC sy'n gweithredu Cyfarwyddeb y Cyngor 
2008/73/EC ynglŷn â thudalennu gwybodaeth ar y rhyngrwyd sy'n cynnwys rhestrau o 
sefydliadau a labordai a gymeradwywyd gan Aelod-wladwriaethau yn unol â deddfwriaeth 
filfeddygol a sootechnegol y Gymuned; 

• Penderfyniad y Comisiwn 2009/821/EC sy'n llunio rhestr o safleoedd arolygu cymeradwy 
ar ffiniau, sy'n pennu rheolau penodol ar gyfer yr arolygiadau a gynhelir gan arbenigwyr 
milfeddygol y Comisiwn ac sy’n pennu'rr unedau milfeddygol yn TRACES;   

• Rheoliad y Comisiwn (EU) Rhif 206/2010 sy'n pennu rhestrau o drydydd gwledydd, 
tiriogaethau neu rannau ohonynt sydd wedi eu hawdurdodi i anfon anifeiliaid a chig ffres 
penodol i'r Undeb Ewropeaidd, ac sy'n pennu'r gofynion o ran tystysgrifau milfeddygol;   

• Penderfyniad y Comisiwn 2010/470/EC sy'n pennu  tystysgrifau iechyd enghreifftiol ar 
gyfer masnach o fewn yr Undeb mewn semen, ofa ac embryonau anifeiliaid o 
rywogaethau'r ceffyl, y ddafad a'r afr ac mewn ofa ac embryonau anifeiliaid o rywogaeth y 
mochyn; 

• Penderfyniad y Comisiwn 2010/472/EC ar fewnforio semen, ofa ac embryonau anifeiliaid 
o rywogaethau'r ddafad a'r afr; 

• Rheoliad y Comisiwn  (EU) No 605/2010 sy'n pennu'r amodau o ran iechyd anifeiliaid ac 
iechyd cyhoeddus ac o ran tystysgrifau milfeddygol ar gyfer cyflwyno i'r Undeb 
Ewropeaidd laeth amrwd, cynhyrchion llaeth, colostrwm a chynhyrchion sy'n seiliedig ar 
golostrwm y bwriedir iddynt gael eu bwyta gan bobl;  

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

• Penderfyniad Gweithredu gan y Comisiwn 2011/215/EU sy'n gweithredu Cyfarwyddeb y 
Cyngor 97/78/EC mewn perthynas â thrawslwytho ar y safle arolygu ar y ffin neu gyflwyno 
llwythi o gynhyrchion y bwriedir eu mewnforio i'r Undeb neu a fwriedir ar gyfer trydydd 
gwledydd;  

• Penderfyniad Gweithredu gan y Comisiwn 2011/630/EU ar fewnforio semen anifeiliaid 
domestig o rywogaeth y fuwch i'r Undeb; 

• Rheoliad y Comisiwn (EU) Rhif 28/2012 sy'n pennu'r gofynion o ran tystysgrifau ar gyfer 
mewnforio cynhyrchion cyfansawdd penodol i'r Undeb a chaniatáu iddynt deithio 
drwyddo; 

• Penderfyniad Gweithredu gan y Comisiwn 2012/137/EU ar fewnforio i'r Undeb semen 
anifeiliaid domestig o rywogaeth y mochyn; 

• Rheoliad Gweithredu gan y Comisiwn (EU) 139/2013 sy'n pennu amodau o ran iechyd 
anifeiliaid ar gyfer mewnforio adar penodol i'r Undeb, a'r amodau cwarantîn sy'n 
gysylltiedig â hynny; 

• Penderfyniad Gweithredu gan y Comisiwn 2013/519 ynglŷn â'r rhestr o diriogaethau neu 
drydydd gwledydd o le yr awdurdodir mewnforio cŵn, cathod a ffuredau yn unol â 
Chyfarwyddeb 92/65/EEC;  



• Rheoliad (EU) Rhif 576/2013 Senedd Ewrop a'r Cyngor ar symud anifeiliaid anwes at 
ddibenion nad ydynt yn fasnachol; 

• Rheoliad Gweithredu gan y Comisiwn Rhif 577/2013 ar y dogfennau adnabod enghreifftiol 
ar gyfer symud cŵn, cathod a ffuredau at ddibenion nad ydynt yn fasnachol, ar sefydlu 
rhestrau o diriogaethau a thrydydd gwledydd, ac ar y gofynion o ran fformat, cynllun ac 
iaith ar gyfer datganiadau sy’n ardystio y cydymffurfiwyd ag amodau penodol y darperir ar 
eu cyfer yn Rheoliad (EU) Rhif 576/2013;    

• Rheoliad Gweithredu gan y Comisiwn (EU) Rhif 743/2013 sy'n cyflwyno mesurau diogelu 
mewn perthynas â mewnforio o Dwrci folysgiaid dwygragennog y bwriedir iddynt gael eu 
bwyta gan bobl;  

• Penderfyniad Gweithredu gan y Comisiwn 2013/764/EU ynglŷn â mesurau rheoli iechyd 
anifeiliaid mewn perthynas â chlwy clasurol y moch mewn Aelod-wladwriaethau penodol; 

• Rheoliad Gweithredu gan y Comisiwn (EU) Rhif 636/2014 ar dystysgrif enghreifftiol ar 
gyfer masnachu anifeiliaid hela gwyllt mawr heb eu blingo; 

• Penderfyniad y Comisiwn 2015/1901/EU sy'n pennu rheolau ardystio a thystysgrif iechyd 
enghreifftiol ar gyfer mewnforio i'r Undeb lwythi o anifeiliaid gwyllt a chynhyrchion 
anifeiliaid o Seland Newydd;  

• Penderfyniad Gweithredu gan y Comisiwn (EU) 2018/320 ar fesurau penodol yn 
ymwneud ag iechyd anifeiliaid mewn perthynas â'r ffwngws Batrachochytrium 
salamandrivorans ar gyfer masnach o fewn yr Undeb mewn salamandrau ac ar ddod ag 
anifeiliaid o'r fath i mewn i'r Undeb;  

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

• Rheoliad Dirprwyedig y Comisiwn (EU) 2018/772 sy'n ategu Rheoliad (EC) Rhif  
576/2013 Senedd Ewrop a'r Cyngor mewn perthynas â mesurau iechyd ataliol ar gyfer 
rheoli haint Echinococcus multilocularis mewn cŵn; 

• Cyfarwyddeb y Cyngor 88/407/EEC sy'n pennu'r gofynion o ran iechyd anifeiliaid sy’n 
gymwys i fasnachu semen anifeiliaid domestig o rywogaeth y fuwch o fewn y Gymuned 
a’i fewnforio; 

• Cyfarwyddeb y Cyngor 89/556/EEC ar amodau'n ymwneud ag iechyd anifeiliaid ar gyfer 
masnachu embryonau anifeiliaid domestig o rywogaeth y fuwch o fewn y Gymuned a'u 
mewnforio o drydydd gwledydd; 

• Cyfarwyddeb y Cyngor 90/439/EEC sy'n pennu gofynion o ran iechyd anifeiliaid sy'n 
gymwys i fasnachu semen anifeiliaid domestig o rywogaeth y mochyn o fewn y Gymuned 
a'i fewnforio; 

• Cyfarwyddeb y Cyngor 92/65/EEC sy'n pennu gofynion o ran iechyd anifeiliaid mewn 
perthynas â masnachu anifeiliaid, semen, ofa ac embryonau o fewn y Gymuned a'u 
mewnforio; 

• Cyfarwyddeb y Cyngor 2002/99/EC sy'n pennu'r rheolau iechyd anifeiliaid ar gyfer 
cynhyrchu, prosesu, dosbarthu a chyflwyno cynhyrchion sy'n dod o anifeiliaid ac y 
bwriedir iddynt gael eu bwyta gan bobl;  

• Cyfarwyddeb y Cyngor 2004/68/EC sy'n pennu'r rheolau iechyd anifeiliaid ar gyfer 
mewnforio carnolion byw penodol i'r Gymuned a chaniatáu iddynt deithio ar draws y 
Gymuned; 



• Rheoliad (EC) Rhif 854/2004 Senedd Ewrop a'r Cyngor sy'n pennu rheolau penodol ar 
gyfer trefnu mesurau rheoli swyddogol ar gynhyrchion sy'n dod o anifeiliaid ac y bwriedir 
iddynt gael eu bwyta gan bobl;  

• Cyfarwyddeb y Cyngor 2009/156/EC ar amodau'n ymwneud ag iechyd anifeiliaid ar gyfer 
symud equidae a'u mewnforio o drydydd gwledydd; 

• Cyfarwyddeb y Cyngor 2009/158/EC ar amodau'n ymwneud ag iechyd anifeiliaid ar gyfer 
masnachu dofednod ac wyau deor o fewn y Gymuned a'u mewnforio o drydydd 
gwledydd. 
 

Dirymir y darpariaethau a ganlyn mewn deddfwriaeth uniongyrchol yr UE a ddargedwir: 

• Penderfyniad y Comisiwn 93/444/EC ar reolau manwl ar gyfer masnach o fewn y 
Gymuned mewn anifeiliaid byw a chynhyrchion penodol y bwriedir eu hallforio i drydydd 
gwledydd. 

• Penderfyniad y Comisiwn 1995/410/EC sy'n pennu'r rheolau ar gyfer cynnal profion 
microbiolegol drwy samplu yn y sefydliad o le y daw dofednod, y'u bwriedir ar gyfer y 
Ffindir a Sweden, i’w lladd. 

• Penderfyniad y Comisiwn 2004/292/EC ar gyflwyno system TRACES. 

• Penderfyniad y Comisiwn Penderfyniad y Comisiwn 2006/146/EC ar fesurau diogelu 
penodol mewn perthynas ag ystlumod ffrwythau, cŵn a chathod sy'n dod o (Benrhyn) 
Malaysia ac Awstralia. 

• Penderfyniad y Comisiwn 2006/65/EC ar fesurau diogelu penodol mewn perthynas â 
masnach o fewn y Gymuned mewn dofednod y bwriedir eu defnyddio i ailstocio 
cyflenwadau o adar hela gwyllt.  

• Penderfyniad Gweithredu gan y Comisiwn 2013/503/EU sy'n cydnabod bod rhannau o'r 
Undeb yn rhydd o varroosis mewn gwenyn ac sy'n sefydlu'r gwarantiadau ychwanegol 
sy'n ofynnol wrth fasnachu gwenyn o fewn y Gymuned ac wrth eu mewnforio er mwyn 
diogelu’r statws rhydd o varroosis sydd gan y rhannau hynny. 

• Rheoliad Gweithredu gan y Comisiwn (EU) 2018/878 sy'n mabwysiadu'r rhestr o Aelod-
wladwriaethau, neu rannau o diriogaeth Aelod-wladwriaethau, sy'n cydymffurfio â'r 
rheolau categoreiddio a bennir yn Erthygl 2(2) a (3) o Reoliad Dirprwyedig (EU) 2018/772 
mewn perthynas â mesurau iechyd ataliol er mwyn rheoli haint Echinococcus 
multiocularis mewn cŵn. 

 
Unrhyw effaith y gall yr OS ei gael ar gymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad a/neu 
ar gymhwysedd gweithredol Gweinidogion Cymru 
Gwneir y diwygiadau hyn gan yr Ysgrifennydd Gwladol mewn cysylltiad â deddfwriaeth y 
DU neu Brydain Fawr y mae gan Weinidogion Cymru swyddogaethau gweithredol mewn 
perthynas â hwy ac mae testun y ddeddfwriaeth, sef symud anifeiliaid a mesurau iechyd 
ataliol sy'n ymwneud â symud anifeiliaid mewn cysylltiad â Chymru o fewn cymhwysedd 
deddfwriaethol y Cynulliad Cenedlaethol.  
 
Diben y diwygiadau  
Mae Rheoliadau 2019 yn gwneud cywiriadau a fydd yn caniatâu i ddeddfwriaeth 
genedlaethol a domestig gael ei gweithredu unwaith y bydd y DU yn ymadael â'r UE drwy 
newid cyfeiriadau lle y bo angen, er enghraifft, rhoi  “United Kingdom” yn lle “community” a 
rhoi “as published by the  appropriate authority from time to time” yn lle “drawn up in 



accordance with the model as set out in Part 1 of the Annex” a thrwy roi cyfeiriadau priodol 
at gyfraith yr UE sy'n cael ei dargadw, gan ddefnyddio pwerau o dan y Ddeddf Ymadael. 
Nid yw'r offeryn yn newid polisi mewn unrhyw fodd 
 
Mae'r Rheoliadau a'r Memorandwm Esboniadol cysylltiedig, sy'n nodi effaith y diwygiadau, 
i'w gweld yma: https://beta.parliament.uk/work-packages/D4Zg4HGP 
 
Pam y rhoddwyd cydsyniad 
Rhoddwyd cydsyniad i Lywodraeth y DU wneud y cywiriadau hyn o ran, ac ar ran, Cymru 
am resymau'n ymwneud ag effeithlonrwydd, hwylustod ac oherwydd natur dechnegol y 
diwygiadau. Mae’r diwygiadau wedi cael eu hystyried yn llawn; ac nid oes unrhyw 
wahaniaeth o ran polisi. Diben y diwygiadau hyn yw sicrhau bod y llyfr statud yn parhau i 
weithio ar ôl i’r DU ymadael â’r UE.  
 


