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Agenda

Sesiwn anffurfiol (preifat)

1. Ymchwiliad i reoli gwastraff - sesiwn cwmpasu (09.30 - 11.00)
(Tudalennau 1 - 22)
Andy Phillips, Rheolwr – Astudiaethau Cenedlaethol, Swyddfa Archwilio Cymru
Sesiwn gyhoeddus

2. Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon
3. Llygriad cynhyrchion cig - tystiolaeth gan y Dirprwy Weinidog
Amaethyddiaeth, Bwyd, Pysgodfeydd a Rhaglenni Ewropeaidd (11.00
- 11.45)
Alun Davies AC, y Dirprwy Weinidog Amaethyddiaeth, Bwyd, Pysgodfeydd a
Rhaglenni Ewropeaidd
Gary Haggaty, Dirprwy Gyfarwyddwr, Materion Gwledig
Geraint Williams, Arweinydd Polisi a Strategaeth Bwyd a’r Farchnad

4. Llygriad cynhyrchion cig - tystiolaeth gan yr Asiantaeth Safonau
Bwyd (11.45 - 12.30) (Tudalennau 23 - 28)
E&S(4)-07-13 papur 1
Yr Arglwydd Jeff Rooker, Cadeirydd

Catherine Brown, Prif Weithredwr
Steve Wearne, Cyfarwyddwr Cymru

5. Papurau i'w nodi
5a. Craffu ar waith Gweinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy Gwybodaeth ychwanegol ar gyfer y sesiwn ar 21 Chwefror (Tudalennau 29 - 33)
E&S(4)-07-13 papur 2

Eitem 1

Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon

Tudalen 1

Eitem 4
Y Pwyllgor Amgylchedd a Chynaliadwyedd
E&S(4)-07-13 papur 1
Halogi Cynnyrch Cig – Tystiolaeth gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd
Yr Asiantaeth Safonau Bwyd
Mae'r ASB yn Adran Anweinidogol o'r Llywodraeth a sefydlwyd ym mis Ebrill 2000
dan Ddeddf Safonau Bwyd 1999 i ddiogelu iechyd y cyhoedd a buddiannau
defnyddwyr mewn perthynas â bwyd. A hithau'n Adran o'r Llywodraeth, yn
rheoleiddiwr annibynnol ac yn gorff diogelu defnyddwyr, mae'r ASB yn defnyddio'r
dystiolaeth orau sydd ar gael i weithio gyda busnesau i'w helpu i gynhyrchu bwyd
diogel. Mae'n gweithio gydag awdurdodau lleol i orfodi rheoliadau diogelwch bwyd.
Mae'r ASB yn adran y DU gyfan sy'n gweithio mewn maes o gyfrifoldeb
datganoledig. Mae'r ASB yn atebol i Senedd y DU ac i gynulliad a senedd
cenhedloedd datganoledig y DU. Mae swyddogaethau'r ASB yn cynnwys cynghori
Gweinidogion yn y pedair gweinyddiaeth am faterion sy'n dod o dan ei chylch gwaith.
Mae cylch gwaith yr ASB yng Nghymru yn cynnwys diogelwch bwyd, safonau bwyd
(labelu ac eithrio labelu maeth, cyfansoddiad a dilysrwydd) a bwyd anifeiliaid.
Y digwyddiad cyfredol: y dechreuad
Ar 15 Ionawr 2012, cyhoeddodd Awdurdod Diogelwch Bwyd Iwerddon (FSAI)
ddatganiad i'r wasg yn cyhoeddi canlyniadau arolwg bach o gynhyrchion eidion a
oedd wedi'u profi am DNA rhywogaethau eraill. Cynhaliwyd y profion ar 27 o
samplau o fyrgyrs a 50 o samplau o gynhyrchion bwyd eraill (31 cig eidion ac 19
salami). Dangosodd y canlyniadau bod llawer o'r cynhyrchion yn cynnwys olion DNA
moch (gyfwerth â llai na 0.1% o gyfanswm cynnwys cig y cynnyrch). Roedd naw o'r
byrgyrs yn dangos olion DNA ceffylau ac yn un o'r byrgyrs, sef cynnyrch Tesco
Everyday Value, dangosodd y canlyniadau bod cig ceffyl yn cyfrif am 29% o
gyfanswm cig y cynnyrch.
Roedd y cynnyrch Tesco Everyday Value wedi'i weithgynhyrchu gan Silvercrest yng
Ngweriniaeth Iwerddon (RoI). Roedd y byrgyrs a oedd yn cynnwys olion DNA
ceffylau wedi'u cynhyrchu gan Liffey Foods (RoI) a Dalepak (Lloegr). Roedd byrgyrs
yn cynnwys olion o DNA moch wedi'u cynhyrchu gan y tri ffatrï cig hyn.
Cafodd yr ASB rywfaint o wybodaeth am hyn gan FSAI cyn eu cyhoeddiad. Ym mis
Tachwedd 2012, mewn cyfarfod cydgysylltu arferol rhwng yr ASB ac FSAI, cafodd yr
ASB wybod bod yr FSAI yn datblygu methodoleg ar gyfer profi am DNA ceffylau
mewn cynhyrchion cig, ac y byddai'r FSAI yn diweddaru'r ASB am y cynnydd yn hyn
o beth. Cynigiodd yr ASB gynnal menter samplu ar y cyd maes o law pan fyddai'r
fethodoleg wedi'i phrofi'n gadarn. Ar 10 Ionawr 2013, cynghorodd yr FSAI eu bod yn
cynnal gwiriad dilysrwydd ar gynhyrchion cig. Ar 14 Ionawr, dywedodd FSAI wrth yr
ASB fod eu profion wedi dangos bod rhai o'r cynhyrchion wedi'u halogi, a bod rhai o'r
cynhyrchion dan sylw wedi'u dosbarthu i Tesco ac Iceland ledled y DU ac i siopau
Lidl yng Ngogledd Iwerddon.
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Lansiodd yr ASB ymchwiliad brys ac mae'n parhau i gydweithio'n agos ag adrannau
eraill y Llywodraeth, awdurdodau lleol a'r diwydiant bwyd yn hyn o beth. Yn ei
gynllun gweithredu pedwar cam, a gyhoeddwyd ar 16 Ionawr, mae'r ASB wedi
ymrwymo i:
1) Barhau gyda'r adolygiad brys o olrheiniadwyedd y cynhyrchion bwyd a
nodwyd yn arolwg FSAI.
2) Mewn cydweithrediad ag Awdurdod Diogelwch Bwyd Iwerddon, ymchwilio'n
fanylach i'r fethodoleg a ddefnyddiwyd yn yr arolwg er mwyn deall yn well pa
ffactorau a allai fod wedi arwain at yr achosion o halogiad lefel isel.
3) Ynghyd ag awdurdodau lleol perthnasol ac Awdurdod Diogelwch Bwyd
Iwerddon, ystyried p'un a yw'n briodol cymryd unrhyw gamau cyfreithiol yn
dilyn yr ymchwiliad.
4) Gweithio gydag Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (Defra), yr
adrannau materion gwledig datganoledig, awdurdodau lleol ar astudiaeth DUgyfan o ddilysrwydd bwyd mewn cynhyrchion cig wedi'u prosesu.
Cig ceffyl: risgiau
Mae cig ceffyl a gynhyrchir mewn ffordd hylan mewn sefydliad cymeradwy yn peri
dim mwy o risg nag unrhyw gig arall. Mae pum lladd-dy yn y DU wedi'u cymeradwyo
i drin ceffylau. Nid yw'r un o'r rhain yng Nghymru. Cafodd tua 10,000 o geffylau eu
lladd i'w bwyta gan bobl yn y lladd-dai hyn y llynedd a chafodd y cyfan bron yn
ddiwahân ei allforio i Ewrop, yn bennaf i Ffrainc, Gwlad Belg a'r Eidal.
Mae pryderon wedi'u codi am bresenoldeb meddyginiaeth filfeddygol gyffredin, sef
phenylbutazone neu “bute”, mewn cig ceffyl a gynhyrchir yn y DU. Mae rheolaethau
ar waith er mwyn cadw cig ceffyl sy'n cynnwys “bute” o'r gadwyn fwyd, gan fod y
cemegyn hwn yn gallu achosi anhwylder gwaed prin ond difrifol mewn pobl. Ar sail y
dystiolaeth gyfredol, nid yw'n bosibl nodi lefel ddiogel o olion “bute” mewn cig, ond
mae Prif Swyddog Meddygol Lloegr wedi cynghori y byddai unrhyw risg o fwyta cig
sy'n cynnwys “bute” yn isel iawn.
Fel rhan o system reolaethau'r ASB, fel yr awdurdod gorfodi mewn lladd-dai,
cyflwynwyd system "rhyddhau positif" ar gyfer ceffylau a gaiff eu lladd yn y DU.
Golyga hyn nad yw carcasau ceffyl yn cael eu rhyddhau o'r lladd-dy i'r gadwyn fwyd
tan iddynt gael prawf negyddol am bresenoldeb “bute”
Cafodd y byrgyrs y dangosodd y profion eu bod yn cynnwys DNA ceffylau yn arolwg
gwreiddiol FSAI eu profi hefyd am bresenoldeb “bute”. Dangosodd yr holl
ganlyniadau nad oedd y cig yn cynnwys "bute".
Labelu bwyd a dilysrwydd
Ymddengys i'r ASB bod dau fath o halogiad yn digwydd.
Lle bo halogiad dybryd, megis y byrgyr Tesco Everyday Value a nodwyd yn arolwg
gwreiddiol FSAI, mae'n anodd gweld sut y gallai hyn fod wedi digwydd heblaw am
drwy anghymhwyster dybryd neu drwy ymgais fwriadol i ddefnyddio cig ceffyl yn lle
cig eidion ar ryw gam o'r broses gynhyrchu.
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Mae Rheoliadau Labelu Bwyd 1996 yn mynnu bod bwyd yn cael ei labelu gyda
lleiafswm o wybodaeth, yn cynnwys rhestr gynhwysion. Rhaid i unrhyw sylwedd a
ddefnyddir yn fwriadol wrth gynhyrchu bwyd gael ei restru ar y rhestr gynhwysion.
Lle bo olion o DNA rhywogaethau eraill wedi'u canfod mewn cynhyrchion eidion,
mae'n bosibl ei bod wedi digwydd drwy groeshalogi neu ddwyn drosodd o wahanol
linellau cynhyrchu ar ryw gam yn ystod y gadwyn fwyd. Nid oes yn rhaid cynnwys
olion o sylwedd na chafodd ei ychwanegu'n fwriadol yn ystod y broses gynhyrchu
yn y rhestr gynhwysion. Serch hyn, cyfrifoldeb busnesau bwyd yw sicrhau bod
systemau rheoli safonau a diogelwch bwyd priodol ar waith er mwyn mynd i'r afael
ag unrhyw risg o groeshalogi neu ddwyn drosodd rhwng llinellau cynhyrchu.
Samplu cynhyrchion eidion wedi'u prosesu yn y DU ar gyfer cig ceffyl
Yn 2012/2013, darparodd yr ASB gyllid gwerth £1.6m i awdurdodau lleol y DU at
ddibenion rhaglen samplu a monitro bwyd genedlaethol. Mae'r rhaglen hon yn ategu
gweithgarwch samplu arall yr awdurdodau lleol, a'r nod yw helpu i sicrhau gwiriadau
penodol seiliedig ar risg mewn porthladdoedd a ledled y gadwyn fwyd. Y meini prawf
allweddol wrth benderfynu pa wiriadau sy'n cael eu cynnal yn y rhaglen hon yw:
•
•
•
•

tystiolaeth o bryder penodol o ran bwyd neu fwyd anifeiliaid penodol;
bod y mater yn ymwneud ag iechyd y cyhoedd neu ddiogelu defnyddwyr;
bod modd gorfodi'r mater;
bod dulliau dadansoddi ar gael yn barod.

Nid yw samplu a dadansoddi cynhyrchion eidion wedi'u prosesu i weld a ydynt yn
cynnwys cig ceffyl wedi bod yn rhan o raglenni a ariannwyd gan yr ASB ers 2003. O'r
adeg honno hyd at arolwg FSAI a gyhoeddwyd fis diwethaf, nid oedd unrhyw
dystiolaeth neu ymwybyddiaeth bod hyn yn fater o bryder sylweddol.
Cafodd yr ASB wybod am ganlyniadau arolwg FSAI ar 7 Chwefror. Roedd y
canlyniadau yn dangos halogiad dybryd o gynnyrch lasagne cig eidion Findus gyda
chig ceffyl. Roedd y gadwyn fwyd yn arwain at y cynnyrch hwn yn gwbl wahanol i'r
gadwyn fwyd a arweiniodd ar y byrgyr Tesco Everyday Value yn arolwg FSAI. Y
diwrnod hwnnw felly, cyhoeddodd yr ASB ei bod yn mynnu bod y diwydiant bwyd yn
profi holl linellau cynhyrchu cynhyrchion eidion wedi'u prosesu megis byrgyrs eidion,
peli cig, a lasagne er mwyn chwilio am halogiad dybryd gan gig ceffyl (h.y. lle bo cig
ceffyl heb ei ddatgan mewn cynnyrch cig wedi'i brosesu yn cynrychioli o leiaf 1% o
gynnwys cig y cynnyrch hwnnw). Nodwyd hefyd y byddai canlyniadau'r profion hyn
yn cael eu cyhoeddi.
Cafodd canlyniadau cyfres gyntaf o brofion y diwydiant eu cyhoeddi gan yr ASB ar
15 Chwefror. O 2,501 o ganlyniadau, cafwyd 29 prawf positif ar gyfer cig ceffyl
uwchlaw'r terfyn adrodd o 1%. Roedd y profion positif hyn yn gysylltiedig â saith o
gynhyrchion yr oedd yr ASB eisoes wedi'i hysbysu amdanynt ac a oedd eisoes
wedi'u tynnu oddi ar y farchnad. Byddwn yn rhyddhau'r gyfres nesaf o ganlyniadau
ddydd Gwener. Bydd canlyniadau pellach yn cael eu cyhoeddi ar 22 Chwefror a 29
Chwefror.
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Ochr yn ochr â hynny, mae'r ASB wedi parhau ag arolwg DU-gyfan o gynhyrchion
eidion wedi'u prosesu, a hynny fel rhan o'r cynllun pedwar cam a gyhoeddwyd ar 16
Ionawr. Fel rhan o'r arolwg, mae awdurdodau lleol ledled y DU yn cymryd samplau
ffurfiol. Gellir dibynnu ar y samplau ffurfiol hyn os bydd angen cymryd camau gorfodi
ffurfiol. Yn ystod cam cyntaf yr ymchwiliad, cymerwyd 224 o samplau o gynhyrchion
briwgig eidion amrwd, gan gynnwys byrgyrs, briwgig eidion, selsig eidion neu beli
cig, a'u profi am DNA moch a cheffylau. Mae ail gam yr arolwg hwn yn cynnwys 140
o samplau o brydau parod sy'n seiliedig ar gig eidion, megis lasagne, chilli con
carne, pastai'r bugail, rafioli, caneloni a sbageti bolognese wedi'u rhewi, eu hoeri neu
mewn tun. Mae'r trydydd cam yn cael ei ddylunio ar hyn o bryd mewn ymateb i
argymhelliad y Comisiwn Ewropeaidd i brofion cydgysylltiedig gael eu cymryd ym
mhob Aelod-wladwriaeth. Bydd yr ASB yn cyhoeddi canlyniadau'r profion hyn
ddiwedd mis Chwefror.
Ymchwiliad i'r gadwyn cyflenwi bwyd
Mae gan yr ASB gofnodion wedi'u harchwilio o ladd-dai ceffylau yn y DU, a
arweiniodd at ymchwiliadau yn Peter Boddy Licensed Slaughterhouse, Todmorden,
Gorllewin Swydd Efrog a Farmbox Meats Ltd, Llandre, Aberystwyth. O ganlyniad i'r
ymchwiliadau hyn, a gynhaliwyd ochr yn ochr â Heddlu Dyfed-Powys a Heddlu
Gogledd Swydd Efrog, cafodd tri pherson eu harestio ar 14 Chwefror am droseddau
dan y Ddeddf Twyll.
Aeth swyddogion yr ASB i dri safle arall yn Lloegr, ynghyd â'r Heddlu ac awdurdodau
lleol ar 14 Chwefror – un yn Hull a dau yn Tottenham. Aethpwyd â chyfrifiaduron a
thystiolaeth ddogfennol o'r safleoedd hyn, yn ogystal â samplau o gig i'w profi.
Mae'r ASB wedi cyflwyno ffeil llawn a thystiolaeth am y mater hwn i Europol. Mae'r
Asiantaeth wedi parhau i ddarparu gwybodaeth i Europol ac mae'r wybodaeth hon
wedi'i dadansoddi gan Europol ac asiantaethau gorfodi cyfraith mewn 35 o wledydd
– ledled Ewrop a thu hwnt.
Mae'r ymchwiliadau hyn yn parhau.
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Llinell amser (hyd at 20 Chwefror)
15 Ionawr 2013

FSAI yn cyhoeddi datganiad i'r wasg yn nodi bod
dadansoddiad a gynhaliwyd ar rai cynhyrchion cig, gan
gynnwys byrgyrs eidion, yn cynnwys DNA moch a
cheffylau

16 Ionawr 2013

ASB yn cyhoeddi ei bod yn cynnal ymchwiliad brys ac yn
amlinellu cynllun pedwar cam yr ymchwiliad

18 Ionawr 2013

Canlyniadau'r holl byrgyrs a gafodd eu profi am bute yn
negyddol

24 Ionawr 2013

ASB yn ailadrodd na chaniateir i geffylau sydd wedi'u trin
â bute fynd i mewn i'r gadwyn fwyd

25 Ionawr 2013

ASB yn cyhoeddi ei bod wedi derbyn canlyniadau a
gynhaliwyd gan Safonau Masnach Gogledd Swydd Efrog

1 Chwefror 2013

ASB yn cyhoeddi ei bod wedi galw cyfarfod brys gyda
manwerthwyr a chyflenwyr mawrion ar 4 Chwefror

4 Chwefror 2013

ASB a'r diwydiant yn cytuno i gyhoeddi rhaglen o brofion
Cig ceffyl yn cael ei ddarganfod mewn storfa oer yng
Ngogledd Iwerddon

6 Chwefror 2013

Cyhoeddi'r protocol profi cig

7 Chwefror 2013

Cynhyrchion Lasagne Eidion Findus yn profi'n bositif am
gig ceffyl
ASB yn cyhoeddi ei bod yn mynnu ymateb mwy cadarn
gan y diwydiant

8 Chwefror 2013

ASB yn cyhoeddi ei bod wedi cynnwys yr heddlu yn yr
ymchwiliad yma ac yn Ewrop
Aldi yn dod o hyd i gig ceffyl yn ei lasagne eidion a'i
sbageti bolognese

9 Chwefror 2013

ASB a Defra yn mynnu mwy o brofion dilysrwydd ar yr holl
gynhyrchion eidion

10 Chwefror 2013

ASB yn cyhoeddi cyngor i sefydliadau cyhoeddus
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11 Chwefror 2013

ASB yn cyhoeddi ei bod wedi dechrau system rhyddhau
positif ar gyfer ceffylau a gaiff eu lladd yn y DU er mwyn
sicrhau nad yw cig ceffyl sy'n cynnwys bute yn mynd i
mewn i'r gadwyn fwyd
Tesco yn dod o hyd i gig ceffyl mewn sbageti bolognese
Everyday Value

12 Chwefror 2013

ASB a'r heddlu yn mynd i Ladd-dy Peter Boddy Licensed
Slaughterhouse, Todmorden a Farmbox, Llandre

14 Chwefror 2013

Dynion yn cael eu harestio gan Heddlu Dyfed-Powys ar
amheuaeth o droseddau dan y Ddeddf Twyll
Rangeland Foods yn tynnu byrgyrs yn ôl o ganlyniad i
halogiad gan gig ceffyl
Cyhoeddi canlyniadau profion bute
garcasau ceffylau a laddwyd yn y DU

15 Chwefror 2013

diweddaraf

ar

ASB yn cyhoeddi canlyniadau’r profion DNA cyntaf y
diwydiant ar gynhyrchion eidion
ASB yn cyhoeddi ei bod wedi hawlio tystiolaeth yn Hull ac
yn Llundain

19 Chwefror 2013

Ehangu arolwg profi cig yr ASB

20 Chwefror 2013

Castell Howell Food Limited yn tynnu pastai'r bugail yn ôl
fel cam rhagofalus.
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