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Ychwanegion Bwyd, Cyflasynnau, Ensymau a Thoddyddion Echdynnu (Diwygio ac 
ati) (Ymadael â'r UE) 2019 
 
Mae’r datganiad ysgrifenedig hwn wedi cael ei ail-osod gan fod fersiwn wreiddiol y 
Rheoliadau drafft y mae’r datganiad yn cyfeirio ati wedi’i thynnu’n ôl ar 20 Mawrth. 
Gosodwyd Rheoliadau diwygiedig ar yr un dyddiad. Mae’r diwygiadau i’r Offeryn Statudol 
(OS) yn fân ddiwygiadau technegol nad ydynt yn newid diben nac effaith y Rheoliadau. 
 
Cyfraith yr UE a ddargedwir sy'n cael ei diwygio  

• Rheoliad (CE) Rhif 2065/2003 ar gyflasynnau mwg a ddefnyddir neu a fwriedir i'w 
defnyddio mewn bwyd neu ar fwyd  

• Rheoliad (CE) Rhif 627/2006 sy'n gweithredu Rheoliad (CE) Rhif 2065/2003 o ran meini 
prawf ansawdd ar gyfer dulliau dadansoddi dilys ar gyfer samplu, adnabod a 
chymeriadaeth cynhyrchion mwg cynradd  

• Rheoliad (UE) Rhif 1321/2013 sy'n sefydlu rhestr yr Undeb Ewropeaidd o gynhyrchion 
cynradd â chyflasyn mwg awdurdodedig i'w defnyddio mewn bwyd neu ar fwyd a/neu ar 
gyfer cynhyrchu cyflasynnau mwg deilliadol  

• Rheoliad (CE) Rhif 1331/2008 sy'n sefydlu gweithdrefn awdurdodi cyffredin ar gyfer 
ychwanegion bwyd, ensymau bwyd a chyflasynnau bwyd  

• Rheoliad (UE) Rhif 234/2011 sy'n gweithredu Rheoliad (CE) Rhif 1331/2008 sy'n 
sefydlu gweithdrefn awdurdodi gyffredin ar gyfer ychwanegion bwyd, ensymau bwyd a 
chyflasynnau bwyd 

• Rheoliad (CE) Rhif 1332/2008 Senedd Ewrop a'r Cyngor Ewropeaidd ar ensymau bwyd 

• Rheoliad (CE) Rhif 1333/2008 ar ychwanegion bwyd 

• Rheoliad (UE) Rhif 231/2012 sy'n gosod manylebau ar gyfer ychwanegion bwyd a 
restrir yn Atodiadau 2 a 3 i Reoliad (CE) Rhif 1333/2008  

• Rheoliad (CE) Rhif 1334/2008 ar gyflasynnau a chynhwysion bwyd penodol gyda 
nodweddion cyflasynnau i'w defnyddio mewn bwyd ac ar fwyd  

• Rheoliad (UE) Rhif 872/2012 sy'n mabwysiadu'r rhestr o sylweddau cyflasynnau a 
ddarperir ar eu cyfer gan Reoliad (CE) Rhif 2232/96 a'i chyflwyno yn Atodiad 1 i Reoliad 
(CE) Rhif 1334/2008 



• Rheoliad (UE) Rhif 873/2012 ar fesurau trosiannol sy'n ymwneud â rhestr yr Undeb 
Ewropeaidd o gyflasynnau a deunyddiau ffynhonnell a nodir yn Atodiad 1 Rheoliad (CE) 
Rhif 1334/2008 

 
 
Cyfraith yr UE a ddargedwir sy'n cael ei dirymu 

• Rheoliad (UE) Rhif 257/2010 yn sefydlu rhaglen ar gyfer ail-werthuso ychwanegion 
bwyd cymeradwy yn unol â Rheoliad (CE) Rhif 1333/2008  

 
Unrhyw effaith y gall yr 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, cyflasynnau ac ensymau; 

• diwygio gofynion labelu ar gyfer y sylweddau hyn; 

• diwygio elfennau anghenraid o gyfraith yr UE (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 yn gwneud cywiriadau technegol fel dileu cyfeiriadau at sefydliadau'r UE 
ac Aelod-wladwriaethau eraill, a byddant yn disodli 'Rhestrau'r Undeb' gyda 'rhestrau 
domestig' i sicrhau bod y gyfraith yn parhau i fod yn weithredol ar ôl Ymadael â'r UE. Bydd 
hefyd yn diwygio'r ddarpariaeth sydd ar hyn o bryd yn ei gwneud yn ofynnol i gynwysyddion 
ar gyfer ychwanegion, cyflasynnau ac ati gael eu labelu yn 'iaith swyddogol Aelod-
wladwriaeth' fel bod rhaid i'r label fod yn Saesneg, neu'n Gymraeg a Saesneg ar ôl 
ymadael.  
 
Bydd y Rheoliadau cywiro hefyd, 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 am, ymysg pethau eraill, ymgymryd ag asesiadau risg ar gyfer 
unrhyw geisiadau am ganiatâd cynhyrchion fel ychwanegion bwyd, cyflasynnau ac ati, a 
bydd yn cynghori Gweinidogion Cymru ar sail yr asesiadau risg hynny.   
 
Bydd y Rheoliadau 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.  
 
Yn benodol, bydd y Rheoliadau yn rhoi pwerau i Weinidogion Cymru: 

• benderfynu a ddylid cymeradwyo ceisiadau am ychwanegion bwyd, ensymau bwyd, 
cyflasynnau bwyd (gan gynnwys cyflasynnau mwg) i'w gosod ar y farchnad (gan 



gynnwys ail-awdurdodi ac addasiadau) mewn perthynas â Chymru, yn ogystal ag i 
ragnodi mesurau gweithredu ar gyfer eu hawdurdodi; 

• diwygio gofynion labelu ar gyfer y sylweddau hyn;  
 

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

 
Mae’r OS a'r Memorandwm Esboniadol, sy'n nodi effaith bob diwygiad, ar gael yma: 
https://beta.parliament.uk/work-packages/9EWVTAF8 
 
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. 


