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GWYBODAETH GEFNDIR AM OFFERYNNAU STATUDOL GYDAG ADRODDIADAU 

CLIR 

 

 

CLA316 - Rheoliadau Atal Llygredd Nitradau (Cymru) 2013 

 

Gweithdrefn: Negyddol 

 

Mae’r Rheoliadau hyn yn dirymu ac yn disodli Rheoliadau cyfatebol 2008.  

Mae’r Rheoliadau hyn yn parhau i weithredu Cyfarwyddeb Nitradau yr UE i 

reoli’r defnydd o wrtaith nitrogen mewn ardaloedd sy’n agored i niwed gan 

nitradau.   

 

Mae amryw o reolaethau, gan gynnwys gosod terfynau blynyddol ar y maint 

o wrtaith nitrogen y gellir ei ddefnyddio a phennu cyfnodau pan na 

chaniateir taenu gwrtaith nitrogen. 

 

 

CLA317 - Rheoliadau Addysg (Trefniadau Apelau Derbyn) (Cymru) (Diwygio) 

2013 

 

Gweithdrefn:  Negyddol 

 

Mae'r Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau Addysg (Trefniadau Apelau 

Derbyn) (Cymru) 2005 ac yn darparu y caiff panelau apêl ystyried a yw 

trefniadau derbyn yn anghyfreithlon yn ogystal ag a oedd penderfyniad yr 

awdurdod derbyn yn afresymol. Maent hefyd yn nodi trefniadau ar gyfer talu 

lwfansau y caniateir eu talu i aelodau'r panel.  

 

Eitem 2

Tudalen 1



O F F E R Y N N A U  S T A T U D O L  

C Y M R U  

2013 Rhif 2591 (Cy. 255) 

BWYD, CYMRU 

Rheoliadau Ychwanegion, 

Cyflasynnau, Ensymau a 

Thoddyddion Echdynnu Bwyd 

(Cymru) 2013 

NODYN ESBONIADOL 

(Nid yw’r nodyn hwn yn rhan o’r Rheoliadau) 

1. Mae’r Rheoliadau hyn, sy’n gymwys i Gymru, yn 

darparu ar gyfer gweithredu a gorfodi Rheoliadau 

canlynol yr UE— 

(a) Rheoliad (EC) Rhif 2065/2003 Senedd Ewrop 

a’r Cyngor ynghylch cyflasynnau mwg a 

ddefnyddir neu a fwriedir i’w defnyddio 

mewn bwydydd neu arnynt (OJ Rhif L309, 

26.11.2003, t.1); 

(b) Rheoliad (EC) Rhif 1332/2008 Senedd Ewrop 

a’r Cyngor ynghylch ensymau bwyd (OJ Rhif 

L354, 31.12.2008, t.7); 

(c) Rheoliad (EC) Rhif 1333/2008 Senedd Ewrop 

a’r Cyngor ynghylch ychwanegion bwyd (OJ 

Rhif L354, 31.12.2008, t.16); 

(d) Rheoliad (EC) Rhif 1334/2008 Senedd Ewrop 

a’r Cyngor ynghylch cyflasynnau a 

chynhwysion bwyd penodol ac iddynt 

briodweddau cyflasyn i’w defnyddio mewn 

bwydydd ac arnynt (OJ Rhif L354, 

31.12.2008, t.34). 

2. Mae’r Rheoliadau hyn hefyd yn gweithredu 

Cyfarwyddeb 2009/32/EC Senedd Ewrop a’r Cyngor 

ynghylch cyd-ddynesiad cyfreithiau’r Aelod-

wladwriaethau ynghylch toddyddion echdynnu a 

ddefnyddir wrth gynhyrchu deunyddiau bwyd a 

chynhwysion bwyd (OJ Rhif L141, 6.6.2009, t.3). 

3. Mae’r Rheoliadau hyn yn dirymu, yn gyfan gwbl 

neu’n rhannol, y Rheoliadau a ganlyn— 

(a) Rheoliadau Toddyddion Echdynnu mewn 

Bwyd 1993 (O.S. 1993/1658); 

Eitem 3.1
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(b) Rheoliadau Cyflasynnau Mwg (Cymru) 2005 

(O.S. 2005/1350 (Cy.98)); 

(c) Rheoliadau Bwyd (Atal Defnyddio E 128 Red 

2G fel Lliw Bwyd) (Cymru) (Rhif 2) 2007 

(O.S. 2007/23315 (Cy.186)); 

(d) Rheoliadau Ensymau Bwyd (Cymru) 2009 

(O.S. 2009/3377 (Cy.299)); 

(e) Rheoliadau Ychwanegion Bwyd (Cymru) 

2009 (O.S. 2009/3378 (Cy.300)); 

(f) Rheoliadau Cyflasynnau mewn Bwyd 

(Cymru) 2010 (O.S. 2010/1198 (Cy.2922)). 

4. Mae’r Rheoliadau hyn, yn Rhan 2, yn darparu mai 

trosedd, yn ddarostyngedig i unrhyw drefniadau 

trosiannol sy’n gymwys, yw torri gofynion penodol yn 

y canlynol neu ddefnyddio cynnyrch neu osod ar y 

farchnad gynnyrch sy’n torri gofynion penodol yn y 

canlynol— 

(a) Rheoliad (EC) Rhif 1333/2008 ynghylch 

ychwanegion bwyd (rheoliad 3 a Thabl 1 o 

Atodlen 1); 

(b) Rheoliad (EC) Rhif 1334/2008 ynghylch 

cyflasynnau bwyd a bwydydd ac iddynt 

briodweddau cyflasyn (rheoliad 4 a Thabl 1 o 

Atodlen 2); 

(c) Rheoliad (EC) Rhif 2065/2003 ynghylch 

cyflasynnau mwg (rheoliad 5 a Thabl 1 o 

Atodlen 3); a 

(d) Rheoliad (EC) Rhif 1332/2008 ynghylch 

ensymau bwyd (rheoliad 6 a Thabl 1 o 

Atodlen 4). 

5. Mae’r Rheoliadau hyn hefyd yn darparu yn Rhan 

2 y caiff swyddog awdurdodedig o awdurdod gorfodi, 

yn achos mathau penodol o ddiffyg cydymffurfio, o 

ran labelu, gyflwyno hysbysiad gwella sy’n ei gwneud 

yn ofynnol i gamau penodol gael eu cymryd, ac yn 

niffyg hynny y bydd trosedd wedi ei gyflawni 

(rheoliad 7 a Thabl 2 o Atodlenni 1 i 4). Caiff person y 

cyflwynir hysbysiad gwella iddo apelio yn ei erbyn i 

lys ynadon (rheoliad 8). 

6. Mae Rhan 3 o’r Rheoliadau hyn yn gweithredu 

Cyfarwyddeb 2009/32/EC ynghylch toddyddion 

echdynnu, drwy wneud y canlynol yn benodol— 

(a) pennu’r amgylchiadau lle nad yw’r 

rheolaethau ar doddyddion echdynnu yn 

gymwys (rheoliad 10); 

(b) diffinio beth yw toddydd echdynnu a ganiateir 

(rheoliad 11); 

(c) gwahardd unrhyw berson rhag defnyddio 

toddydd echdynnu heblaw toddydd echdynnu 

a ganiateir, fel y’i diffinnir, wrth gynhyrchu 

bwyd (rheoliad 12); 
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(d) gwahardd unrhyw berson rhag gosod ar y 

farchnad doddydd echdynnu nad yw’n 

doddydd echdynnu a ganiateir neu nad oes 

gwybodaeth benodol yn cyd-fynd ag ef ar y 

pecyn, y cynhwysydd neu’r label (rheoliadau 

13 a 14). 

7. Mae’r Rheoliadau hyn yn Rhan 4 — 

(a) yn dynodi’r Asiantaeth Safonau Bwyd fel yr 

awdurdod cymwys at ddibenion ceisiadau am 

awdurdodi cyflasyn mwg (rheoliad 15); 

(b) yn rhoi’r ddyletswydd o orfodi’r Rheoliadau 

hyn i awdurdodau bwyd (rheoliad 16); 

(c) yn darparu ar gyfer y gosb uchaf y gall person 

fod yn agored iddi o’i gollfarnu am drosedd o 

dan y Rheoliadau hyn (rheoliad 17); 

(d) yn darparu, lle’r ardystir bod bwyd yn fwyd y 

mae’n drosedd ei osod ar y farchnad, y trinnir 

y bwyd at ddibenion adran 9 o Ddeddf 

Diogelwch Bwyd 1990 fel petai’n methu â 

chydymffurfio â gofynion diogelwch bwyd 

(rheoliad 18); ac 

(e) yn cymhwyso, ag addasiadau penodol, amryw 

o ddarpariaethau Deddf Diogelwch Bwyd 

1990 at ddibenion y Rheoliadau hyn (rheoliad 

19). 

8. Mae’r Rheoliadau hyn yn Rhan 5 — 

(a) yn gwneud mân ddiwygiad i Reoliadau 

Labelu Bwyd 1996 (rheoliad 20); a 

(b) yn dirymu offerynnau penodol yn gyfan gwbl 

neu’n rhannol (rheoliad 21 ac Atodlen 5).  

9.  Ystyriwyd Cod Ymarfer Gweinidogion Cymru ar 

gynnal Asesiadau Effaith Rheoleiddiol mewn 

perthynas â’r Rheoliadau hyn. O ganlyniad, ystyriwyd 

nad oedd yn angenrheidiol cynnal asesiad effaith 

rheoleiddiol o’r costau a’r manteision sy’n debygol o 

ddeillio o gydymffurfio â’r Rheoliadau hyn. 
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O F F E R Y N N A U  S T A T U D O L  

C Y M R U  

2013 Rhif 2591 (Cy. 255) 

BWYD, CYMRU 

Rheoliadau Ychwanegion, 

Cyflasynnau, Ensymau a 

Thoddyddion Echdynnu Bwyd 

(Cymru) 2013 

Gwnaed 7 Hydref 2013 

Gosodwyd gerbron Cynulliad Cenedlaethol 

Cymru 9 Hydref 2013 

Yn dod i rym 31 Hydref 2013 

Mae Gweinidogion Cymru yn gwneud y Rheoliadau a 

ganlyn drwy arfer y pwerau a roddir gan adrannau 

16(1)(a),(e) ac (f),17(1) a (2), 26(1), (2)(e) ac (f) a (3), 

a 48(1) o Ddeddf Diogelwch Bwyd 1990(1) ac sydd 

bellach wedi eu breinio ynddynt hwy(2), fel y’u 

darllenir gyda pharagraff 1A o Atodlen 2 i Ddeddf y 

Cymunedau Ewropeaidd 1972(3). 

Yn unol ag adran 48(4A) o Ddeddf Diogelwch Bwyd 

1990, maent wedi rhoi sylw i gyngor perthnasol a 

roddwyd gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd. 

                                                                               
(1) 1990 p.16. Amnewidiwyd adran 1(1) a (2) (diffiniad “food”) 

gan O.S. 2004/2990. Diwygiwyd adrannau 17 a 48 gan 
baragraffau 12 a 21 yn y drefn honno o Atodlen 5 i Ddeddf 
Safonau Bwyd 1999 (1999 p.28), “Deddf 1999”. Diwygiwyd 
adran 48 hefyd gan O.S. 2004/2990. Diwygiwyd adran 26(3) 
gan Atodlen 6 i Ddeddf 1999. Diwygiwyd adran 53(2) gan 
baragraff 19 o Atodlen 16 i Ddeddf Dadreoleiddio a 
Chontractio Allan 1994 (1994 p.40), Atodlen 6 i Ddeddf 
1999, O.S. 2004/2990 ac O.S. 2004/3279. 

(2) Trosglwyddwyd swyddogaethau “the Ministers”, i’r graddau 
y maent yn arferadwy o ran Cymru, i Gynulliad 
Cenedlaethol Cymru gan Orchymyn Cynulliad Cenedlaethol 
Cymru (Trosglwyddo Swyddogaethau) 1999 (O.S. 
1999/672) fel y’i darllenir gydag adran 40(3) o Ddeddf 
Safonau Bwyd 1999 (1999 p.28), a’u trosglwyddo wedyn i 
Weinidogion Cymru gan baragraff 30 o Atodlen 11 i Ddeddf 
Llywodraeth Cymru 2006 (2006 p.32).  

 
(3) 1972 p.68. Mewnosodwyd paragraff 1A o Atodlen 2 gan 

adran 28 o Ddeddf Diwygio Deddfwriaethol a Rheoleiddiol 
2006 (2006, p.51) a’i ddiwygio gan Ran 1 o’r Atodlen i 
ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Diwygio) 2008 (2008 p.7). 
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Mae’r Rheoliadau hyn yn gwneud darpariaeth at 

ddiben a grybwyllir yn adran 2(2) o Ddeddf y 

Cymunedau Ewropeaidd 1972 ac mae’n ymddangos i 

Weinidogion Cymru ei bod yn hwylus i unrhyw 

gyfeiriad at Erthygl neu Atodiad i unrhyw rai o 

offerynnau’r UE a bennir yn rheoliad 2(4) gael ei 

ddehongli fel cyfeiriad at yr Erthygl honno neu’r 

Atodiad hwnnw fel y’u diwygiwyd o dro i dro. 

Yn unol â gofynion Erthygl 9 o Reoliad (EC) Rhif 

178/2002 Senedd Ewrop a’r Cyngor sy’n gosod 

egwyddorion cyffredinol a gofynion cyfraith bwyd, yn 

sefydlu Awdurdod Diogelwch Bwyd Ewrop ac yn 

gosod gweithdrefnau o ran materion diogelwch 

bwyd(1), cafwyd ymgynghoriad cyhoeddus agored a 

thryloyw wrth i’r Rheoliadau hyn gael eu paratoi a’u 

gwerthuso.  

RHAN 1 

Rhagarweiniol 

Enwi, cymhwyso a chychwyn  

1. Enw’r Rheoliadau hyn yw Rheoliadau 

Ychwanegion, Cyflasynnau, Ensymau a Thoddyddion 

Echdynnu Bwyd (Cymru) 2013, maent yn gymwys o 

ran Cymru a deuant i rym ar 31 Hydref 2013. 

Dehongli 

2.—(1) Yn y Rheoliadau hyn — 

ystyr “awdurdod bwyd” (“food authority”) yw — 

(a) cyngor sir; a 

(b) cyngor bwrdeistref sirol; 

ystyr “Cyfarwyddeb 2009/32” (“Directive 

2009/32”) yw Cyfarwyddeb 2009/32/EC Senedd 

Ewrop a’r Cyngor ynghylch cyd-ddynesiad 

cyfreithiau’r Aelod-wladwriaethau ynghylch 

toddyddion echdynnu a ddefnyddir wrth 

gynhyrchu deunyddiau bwyd a chynhwysion 

bwyd(2); 

ystyr “y Ddeddf” (“the Act”) yw Deddf Diogelwch 

Bwyd 1990; 

                                                                               
(1) OJ Rhif L31, 1.2.2002, t.1. Diwygiwyd y Rheoliad hwn 

ddiwethaf gan Reoliad y Comisiwn (EC) Rhif 596/2009 
Senedd Ewrop a’r Cyngor sy’n addasu nifer o offerynnau 
sy’n ddarostyngedig i’r weithdrefn y cyfeirir ati yn Erthygl 
251 o’r Cytuniad i Benderfyniad y Cyngor 1999/468/EC o 
ran y weithdrefn reoleiddiol gyda chraffu: Addasiad i’r 
weithdrefn reoleiddiol gyda chraffu - Rhan Pedwar (OJ Rhif 
L188, 18.7.2009, t.14).  

(2) OJ Rhif L141, 6.6.2009, t.3. Diwygiwyd yr offeryn hwn gan 
Gyfarwyddeb y Comisiwn 2010/59/EU (OJ Rhif L225, 
27.8.2010, t.10). 
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ystyr “Rheoliad 2065/2003” (“Rheoliad 

2065/2003”) yw Rheoliad (EC) Rhif 2065/2003 

Senedd Ewrop a’r Cyngor ynghylch cyflasynnau 

mwg a ddefnyddir neu a fwriedir i’w defnyddio 

mewn bwydydd neu arnynt(1); 

ystyr “Rheoliad 1332/2008” (“Rheoliad 

1332/2008”) yw Rheoliad (EC) Rhif 1332/2008 

Senedd Ewrop a’r Cyngor ynghylch ensymau 

bwyd (2); 

ystyr “Rheoliad 1333/2008” (“Rheoliad 

1333/2008”) yw Rheoliad (EC) Rhif 1333/2008 

Senedd Ewrop a’r Cyngor ynghylch ychwanegion 

bwyd(3), fel y’i darllenir gyda’r canlynol — 

(c) Rheoliad y Comisiwn (EU) Rhif 1129/2011 

sy’n diwygio Atodiad II i Reoliad (EC) Rhif 

1333/2008 Senedd Ewrop a’r Cyngor drwy 

sefydlu rhestr i’r Undeb o ychwanegion 

bwyd(4), 

(d) Rheoliad y Comisiwn (EU) Rhif 1130/2011 

sy’n diwygio Atodiad III i Reoliad (EC) Rhif 

1333/2008 Senedd Ewrop a’r Cyngor 

ynghylch ychwanegion bwyd drwy sefydlu 

rhestr i’r Undeb o ychwanegion bwyd i’w 

defnyddio mewn ychwanegion bwyd, 

ensymau bwyd, cyflasynnau bwyd a 

maetholion(5), ac 

(e) Rheoliad y Comisiwn (EU) Rhif 231/2012 

sy’n nodi manylebau ar gyfer ychwanegion 

bwyd a restrir yn Atodiadau II a III i Reoliad 

(EC) Rhif 1333/2008 Senedd Ewrop a’r 

Cyngor(6); 

ystyr “Rheoliad 1334/2008” (“Rheoliad 

1334/2008”) yw Rheoliad (EC) Rhif 1334/2008 

Senedd Ewrop a’r Cyngor ynghylch cyflasynnau a 

chynhwysion bwyd penodol ac iddynt 

briodweddau cyflasyn bwyd i’w defnyddio mewn 

bwydydd ac arnynt(7), fel y’i darllenir gyda 

Rheoliad y Comisiwn (EU) Rhif 873/2012 

ynghylch mesurau trosiannol sy’n ymwneud â 

rhestr yr Undeb o gyflasynnau a deunyddiau 

                                                                               
(1) OJ Rhif L309, 26.11.2003, t.1. Diwygiwyd yr offeryn hwn 

gan Reoliad (EC) Rhif 596/2009 Senedd Ewrop a’r Cyngor 
(OJ Rhif L188, 18.7.2009, t.14). 

(2) OJ Rhif L354, 31.12.2008, t.7. Diwygiwyd yr offeryn hwn 
ddiwethaf gan Reoliad y Comisiwn (EU) Rhif 1056/2012 
(OJ Rhif L313, 13.11.2012, t.9). 

(3) OJ Rhif L354, 31.12.2008, t.16. Diwygiwyd yr offeryn hwn 
ddiwethaf gan Reoliad y Comisiwn (EU) Rhif 510/2013 (OJ 
Rhif L150, 4.6.2013, t.17). 

(4) OJ Rhif L295, 12.11.2011, t.1.  
(5) OJ Rhif L295, 12.11.2011, t.178. 
(6) OJ Rhif L83, 22.3.2012, t.1. Diwygiwyd yr offeryn hwn 

ddiwethaf gan Reoliad y Comisiwn (EU) Rhif 497/2013 (OJ 
Rhif L143, 30.5.2013, t.20).  

(7) OJ Rhif L354, 31.12.2008, t.34. Diwygiwyd yr offeryn hwn 
ddiwethaf gan Reoliad Gweithredu’r Comisiwn (EU) Rhif 
545/2013 (OJ Rhif L163, 15.6.2013, t.15). 
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ffynhonnell a nodir yn Atodiad I i Reoliad (EC) 

1334/2008 Senedd Ewrop a’r Cyngor(1); 

ystyr “Rheoliadau’r UE” (“the EU Regulations”) 

yw Rheoliad 2065/2003, Rheoliad 1332/2008, 

Rheoliad 1333/2008 a Rheoliad 1334/2008; 

ystyr “swyddog awdurdodedig” (“authorised 

officer”) yw unrhyw berson sydd wedi ei 

awdurdodi mewn ysgrifen, naill ai yn gyffredinol 

neu’n benodol, gan awdurdod bwyd i weithredu 

mewn materion sy’n codi o dan y Rheoliadau hyn. 

(2) Mae i ymadroddion eraill a ddefnyddir yn y 

Rheoliadau hyn ac y defnyddir yr ymadroddion 

Saesneg cyfatebol yn offerynnau’r UE sydd wedi eu 

rhestru ym mharagraff (4) yr un ystyr yn y Rheoliadau 

hyn ag sydd i’r ymadroddion Saesneg cyfatebol yn yr 

offerynnau hynny. 

(3) Mae unrhyw gyfeiriad yn y Rheoliadau hyn at 

Erthygl neu Atodiad i unrhyw rai o offerynnau’r UE a 

restrir ym mharagraff (4) yn gyfeiriad at yr Erthygl 

honno neu’r Atodiad hwnnw fel y’u diwygiwyd o dro i 

dro. 

(4) Offerynnau’r UE yw Cyfarwyddeb 2009/32, 

Rheoliad 2065/2003, Rheoliad (EC) Rhif 1331/2008 

Senedd Ewrop a’r Cyngor yn sefydlu gweithdrefn 

awdurdodi gyffredin ynglŷn ag ychwanegion bwyd, 

ensymau bwyd a chyflasynnau bwyd(2), Rheoliad 

1332/2008, Rheoliad 1333/2008 a Rheoliad 

1334/2008. 

(5) Pan aseinir unrhyw swyddogaethau o dan y 

Ddeddf— 

(a) drwy orchymyn o dan adran 2 o Ddeddf 

Iechyd y Cyhoedd (Rheoli Clefydau) 1984(3), 

1984(3), i awdurdod iechyd porthladd; neu 

(b) drwy orchymyn o dan adran 6 o Ddeddf 

Iechyd y Cyhoedd 1936(4), i gyd-fwrdd ardal 

ardal unedig;  

mae unrhyw gyfeiriad yn y Rheoliadau hyn at 

awdurdod bwyd i’w ddehongli, i’r graddau y mae’n 

ymwneud â’r swyddogaethau hynny, fel cyfeiriad at yr 

awdurdod y maent wedi eu haseinio felly iddo. 

                                                                               
(1) OJ Rhif L267, 2.10.2012, t.162. 
(2) OJ Rhif L354, 31.12.2008, t.1. Rhoddwyd yr offeryn hwn ar 

waith gan Reoliad y Comisiwn (EU) Rhif 234/2011 (OJ Rhif 
L64, 11.03.2011, t.15) ac mae’r Rheoliad hwnnw wedi ei 
ddiwygio gan reoliad Gweithredu’r Comisiwn (EU) Rhif 
562/2012 (OJ Rhif L168, 28.06.2012, t.2). 

(3) 1984 p.22; amnewidiwyd adran 7(3)(d) gan baragraff 27 o 
Atodlen 3 i Ddeddf Diogelwch Bwyd 1990 (1990 p.16). 

(4) 1936 p.49; mae adran 6 i’w darllen gyda pharagraff 1 o 
Atodlen 3 i Ddeddf Diogelwch Bwyd 1990. 
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RHAN 2 

Ychwanegion, cyflasynnau ac ensymau bwyd 

Trosedd torri gofynion yr UE ynghylch 

ychwanegion bwyd  

3. Mae unrhyw berson sy’n torri unrhyw rai o 

ddarpariaethau Rheoliad 1333/2008 a bennir yng 

ngholofn gyntaf Tabl 1 o Atodlen 1, fel y’i darllenir 

gyda mesurau trosiannol a geir yn y Rheoliad hwnnw 

neu sydd i’w darllen gydag ef, neu sy’n defnyddio 

neu’n gosod ar y farchnad gynnyrch sy’n methu 

cydymffurfio ag unrhyw rai o’r darpariaethau hynny, 

yn cyflawni trosedd. 

Trosedd torri gofynion yr UE ynghylch 

cyflasynnau, gan gynnwys cyflasynnau mwg 

4. Mae unrhyw berson sy’n torri unrhyw rai o 

ddarpariaethau Rheoliad 1334/2008 a bennir yng 

ngholofn gyntaf Tabl 1 o Atodlen 2, fel y’i darllenir 

gydag Erthygl 4 (sylweddau cyflasu sydd wrthi’n cael 

eu gwerthuso) o Reoliad Gweithredu’r Comisiwn (EU) 

Rhif 872/2012 yn mabwysiadu’r rhestr o sylweddau 

cyflasu y darperir ar ei chyfer gan Reoliad (EC) Rhif 

2232/96 Senedd Ewrop a’r Cyngor(1) a chyda mesurau 

trosiannol a geir yn Rheoliad 1334/2008 neu sydd i’w 

darllen gydag ef, neu sy’n defnyddio neu’n gosod ar y 

farchnad gynnyrch sy’n methu cydymffurfio ag 

unrhyw rai o’r darpariaethau hynny, yn cyflawni 

trosedd. 

5. Mae unrhyw berson sy’n torri unrhyw rai o 

ddarpariaethau Rheoliad 2065/2003 a bennir yng 

ngholofn gyntaf Tabl 1 o Atodlen 3, neu sy’n 

defnyddio neu’n gosod ar y farchnad gynnyrch sy’n 

methu cydymffurfio ag unrhyw rai o’r darpariaethau 

hynny, yn cyflawni trosedd. 

Trosedd torri gofynion yr UE ynghylch ensymau 

bwyd 

6. Mae unrhyw berson sy’n torri unrhyw rai o 

ddarpariaethau Rheoliad 1332/2008 a bennir yng 

ngholofn gyntaf Tabl 1 o Atodlen 4, fel y’i darllenir 

gydag Erthyglau 18 a 24 (mesurau trosiannol) neu sy’n 

defnyddio neu’n gosod ar y farchnad gynnyrch sy’n 

methu cydymffurfio ag unrhyw rai o’r darpariaethau 

hynny, yn cyflawni trosedd. 

                                                                               
(1) OJ Rhif L267, 2.10.2012, t.1. 
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Hysbysiadau gwella – cymhwyso is-adrannau (1) a 

(2) o adran 10 o Ddeddf Diogelwch Bwyd 1990 

7.—(1) Mae is-adrannau (1) a (2) o adran 10 o’r 

Ddeddf (hysbysiadau gwella) yn gymwys at ddibenion 

y Rheoliadau hyn gyda’r addasiadau a ganlyn. 

(2) Yn lle is-adran (1), rhodder— 

“(1) If an authorised officer of an enforcement 

authority has reasonable grounds for believing 

that a person is failing to comply with a 

provision of the Food Additives, Flavourings, 

Enzymes and Extraction Solvents (Wales) 

Regulations 2013 specified in paragraph (1A), 

the authorised officer may, by a notice served 

on that person (in this Act referred to as an 

“improvement notice”)— 

(a) state the officer’s grounds for believing 

that the person is failing to comply 

with the relevant provision; 

(b) specify the matters which constitute the 

person’s failure so to comply; 

(c) specify the measures which, in the 

officer’s opinion, the person must take 

in order to secure compliance; and 

(d) require the person to take those 

measures, or measures that are at least 

equivalent to them, within such period 

as may be specified in the notice. 

(1A) Any EU provision specified in the first 

column of Table 2 of— 

(a) Schedule 1; 

(b) Schedule 2; 

(c) Schedule 3; or  

(d) Schedule 4; or 

(e)  regulation 13(2)”. 

Apelio yn erbyn hysbysiad gwella – cymhwyso is-

adrannau (1) a (6) o adran 37 ac adran 39 o Ddeddf 

Diogelwch Bwyd 1990 

8.—(1) Mae is-adrannau (1) a (6) o adran 37 o’r 

Ddeddf (apelio) yn gymwys at ddibenion y Rheoliadau 

hyn gyda’r addasiadau a ganlyn— 

(a) yn lle is-adran (1), rhodder— 

“(1) Any person who is aggrieved by a decision 

of an authorised officer of an enforcement 

authority to serve an improvement notice under 

section 10(1), as applied and modified by 

rheoliad 7 of the Food Additives, Flavourings, 

Enzymes and Extraction Solvents (Wales) 

Regulations 2013, may appeal to a magistrates 

court.”; a 
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(b) yn is-adran (6), yn lle “(3) or (4)”, rhodder 

“(1), (3) or (4)”. 

RHAN 3 

Toddyddion echdynnu 

Rheolaethau ar doddyddion echdynnu 

9. Yn y Rhan hon mae unrhyw gyfeiriad at Erthygl 

neu Atodiad â rhif yn gyfeiriad at yr Erthygl honno 

neu’r Atodiad hwnnw yng Nghyfarwyddeb 2009/32. 

10. Nid yw darpariaethau’r Rhan hon yn gymwys i 

unrhyw doddydd echdynnu— 

(a) a ddefnyddir wrth gynhyrchu unrhyw 

ychwanegion bwyd, fitaminau neu unrhyw 

ychwanegion maethol eraill, oni bai bod yr 

ychwanegion bwyd, y fitaminau neu’r 

ychwanegion maethol eraill hynny wedi eu 

rhestru yn Atodiad I; neu 

(b) y bwriedir ei allforio y tu allan i’r Undeb 

Ewropeaidd. 

11. Yn y Rhan hon ystyr “toddydd echdynnu a 

ganiateir” yw — 

(a) toddydd echdynnu— 

(i) a restrir yn Atodiad I, 

(ii) a ddefnyddir yn unol â’r amodau 

defnyddio ac o fewn unrhyw derfynau 

uchaf ynglŷn â gweddillion a bennir yn 

yr Atodiad hwnnw, 

(iii) nad yw’n cynnwys swm sy’n beryglus yn 

wenwynegol o unrhyw elfen neu 

sylwedd, 

(iv) nad yw, yn ddarostyngedig i unrhyw 

eithriadau sy’n deillio o feini prawf 

penodol ynglŷn â phurdeb, yn cynnwys 

mwy nag 1 mg/kg o arsenig neu fwy nag 

1 mg/kg o blwm, a 

(v) sy’n bodloni gofynion Erthygl 3(c) o ran 

y meini prawf ynglŷn â phurdeb; neu 

(b) dŵr y gall sylweddau sy’n rheoleiddio 

asidedd neu alcalinedd fod wedi eu 

hychwanegu iddo; neu 

(c) sylweddau bwyd sydd â phriodweddau 

toddydd. 

12. Ni chaiff unrhyw berson ddefnyddio unrhyw 

doddydd echdynnu nad yw’n doddydd echdynnu a 

ganiateir yn doddydd echdynnu wrth gynhyrchu bwyd. 

13.—(1) Ni chaiff unrhyw berson osod ar y 

farchnad— 
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(a) toddydd echdynnu nad yw’n doddydd 

echdynnu a ganiateir; na 

(b) unrhyw fwyd ac ynddo neu arno doddydd 

echdynnu wedi ei ychwanegu nad yw’n 

doddydd echdynnu a ganiateir. 

(2) Ni chaiff unrhyw berson osod ar y farchnad 

doddydd echdynnu nad yw’n bodloni gofynion 

rheoliad 14. 

14.—(1) Yn ddarostyngedig i baragraff (2), rhaid i’r 

wybodaeth a ganlyn ymddangos ar y pecyn, y 

cynhwysydd neu’r label — 

(a) yr enw masnachol fel y’i nodir yn Atodiad I; 

(b) awgrym clir bod y deunydd o ansawdd sy’n 

addas i’w defnyddio at echdynnu bwyd neu 

gynhwysion bwyd; 

(c) cyfeiriad a all gael ei ddefnyddio i adnabod y 

swp neu’r lot; 

(d) enw neu enw busnes a chyfeiriad y 

gweithgynhyrchydd neu’r paciwr neu enw neu 

enw busnes a chyfeiriad gwerthwr sydd wedi 

ei sefydlu yn nhiriogaeth yr UE; 

(e) y swm net ar ffurf unedau o gyfaint; ac 

(f) os oes angen hynny, yr amodau storio 

arbennig neu’r amodau defnyddio. 

(2) Caniateir i’r manylion a bennir yn is-baragraffau 

(c), (d), (e) ac (f) o baragraff (1) ymddangos fel arall ar 

y dogfennau masnach sy’n cyfeirio at y swp neu’r lot y 

maent i’w cyflenwi gydag ef wrth eu dosbarthu neu 

cyn eu dosbarthu. 

(3) Rhaid i’r wybodaeth a bennir ym mharagraff (1) 

fod yn hawdd i’w weld, yn glir i’w ddarllen ac yn 

annileadwy. 

(4) Caniateir i’r wybodaeth a bennir ym mharagraff 

(1) gael ei darparu mewn mwy nag un iaith, ond rhaid i 

un o leiaf o’r ieithoedd hynny fod yn hawdd i’r prynwr 

ei deall oni bai bod mesurau eraill wedi eu cymryd i 

sicrhau bod y prynwr yn cael gwybod am yr 

wybodaeth benodedig. 

RHAN 4 

Gweinyddu a gorfodi 

Awdurdodau cymwys 

15. Yr Asiantaeth Safonau Bwyd yw’r awdurdod 

cymwys at ddibenion Erthygl 7 o Reoliad 2065/2003. 
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Awdurdodau gorfodi 

16. Dyletswydd pob awdurdod bwyd yw gweithredu 

a gorfodi’r Rheoliadau hyn a Rheoliadau’r UE yn ei 

ardal neu ei ranbarth. 

Troseddu a chosbi 

17.—(1) Mae unrhyw berson sy’n torri rheoliad 12 

neu 13(1) yn cyflawni trosedd. 

(2) Mae unrhyw berson sy’n euog o drosedd o dan 

reoliad 3, 4, 5, 6, 7(4) neu 17(1) yn agored o’i 

gollfarnu’n ddiannod i ddirwy heb fod yn fwy na lefel 

5 ar y raddfa safonol. 

Condemnio bwyd 

18. Os bydd dadansoddydd bwyd yn ardystio bod 

unrhyw fwyd yn fwyd y mae’n drosedd ei osod ar y 

farchnad, rhaid trin y bwyd hwnnw at ddibenion adran 

9 o’r Ddeddf (y caniateir i fwyd gael ei atafaelu a’i 

ddifa ar orchymyn ynad heddwch odani) fel bwyd sy’n 

methu cydymffurfio â gofynion diogelwch bwyd.  

Cymhwyso amryw o ddarpariaethau Deddf 

Diogelwch Bwyd 1990 

19.—(1) Mae’r darpariaethau a ganlyn yn y Ddeddf 

yn gymwys at ddibenion y Rheoliadau hyn gyda’r 

addasiad bod unrhyw gyfeiriad yn y darpariaethau 

hynny at y Ddeddf neu at Ran ohoni i’w ddehongli fel 

cyfeiriad at y Rheoliadau hyn — 

(a) adran 20 (troseddau oherwydd bai person 

arall); 

(b) adran 21 (amddiffyniad diwydrwydd 

dyladwy)(1) gyda’r addasiad— 

(i) bod is-adrannau (2) i (4) yn gymwys o 

ran trosedd o dan reoliad 3, 4, 5, 6, 7(4) 

neu 17(1) fel y maent yn gymwys o ran 

trosedd o dan adran 14 neu 15, a 

(ii) y bernir bod y cyfeiriadau yn is-adran (4) 

at “sale” yn cynnwys cyfeiriadau at 

“placing on the market”; 

(c) adran 30(8) (sy’n ymwneud â thystiolaeth 

ddogfennol); 

(d) adran 35(1) (cosbi troseddau)(2), i’r graddau y 

mae’n ymwneud â throseddau o dan adran 

33(1) fel y’i cymhwysir gan baragraff (3)(b); 

                                                                               
(1) Diwygiwyd adran 21 gan O.S. 2004/3279. 
(2) Diwygiwyd adran 35(1) gan Ddeddf Cyfiawnder Troseddol 

2003 (2003 p.44), Atodlen 26, paragraff 42, o ddyddiad sydd 
i’w bennu. 
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(e) adran 35(2) a (3)(1), i’r graddau y mae’n 

ymwneud â throseddau o dan adran 33(2) fel 

y’i cymhwysir gan baragraff (3)(c); 

(f) adran 36 (troseddau gan gyrff corfforaethol); 

ac 

(g) adran 36A (troseddau gan bartneriaethau 

Albanaidd)(2). 

(2) Mae’r darpariaethau a ganlyn yn y Ddeddf yn 

gymwys at ddibenion y Rheoliadau hyn gyda’r 

addasiad bod unrhyw gyfeiriad yn y darpariaethau 

hynny at y Ddeddf i’w ddehongli fel pe bai’n cynnwys 

cyfeiriad at Reoliadau’r UE a’r Rheoliadau hyn— 

(a) adran 3 (rhagdybio bod bwyd wedi ei fwriadu 

i bobl ei fwyta) gyda’r addasiad y bernir bod y 

cyfeiriadau at “sold” a “sale” yn cynnwys 

cyfeiriadau at “placed on the market” a 

“placing on the market” yn y drefn honno; 

(b) adran 33(1) (rhwystro etc. swyddogion); 

(c) adran 33(2), gyda’r addasiad y bernir bod y 

cyfeiriad at “any such requirement as is 

mentioned in subsection (1)(b) above” yn 

gyfeiriad at unrhyw ofyniad o’r fath a 

grybwyllir yn yr is-adran honno fel y’i 

cymhwysir gan is-baragraff (b); a 

(d) adran 44 (amddiffyn swyddogion sy’n 

gweithredu’n ddidwyll). 

(3) Mae adran 34 o’r Ddeddf (terfyn amser ar gyfer 

erlyniadau) yn gymwys i droseddau o dan y 

Rheoliadau hyn fel y mae’n gymwys i droseddau y 

gellir eu cosbi o dan adran 35(2) o’r Ddeddf. 

RHAN 5 

Cyffredinol 

Diwygiadau canlyniadol ac eraill  

20. Yn rheoliad 2(1) (dehongli) o Reoliadau Labelu 

Bwyd 1996(3), yn y diffiniad o “the additives 

regulations” hepgorer yr ymadrodd “the Food 

Additives (Wales) Regulations 1999,”. 

Dirymu 

21. Dirymir yr offerynnau a restrir yng ngholofn 

gyntaf Atodlen 5 i’r graddau a bennir yn yr ail golofn. 

 

 

                                                                               
(1) Diwygiwyd adran 35(3) gan O.S. 2004/3279. 
(2) Mewnosodwyd adran 36A gan Ddeddf Safonau Bwyd 1999 

(1999 p.28), Atodlen 5, paragraff 16. 
(3) O.S. 1996/1499. Offerynnau diwygio perthnasol yw O.S. 

2010/2817 a 2012/2619. 
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Mark Drakeford 

 

Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, 

Gweinidog, un o Weinidogion Cymru 

7 Hydref 2013 
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ATODLEN 1 Rheoliadau 3 a 7 

Darpariaethau penodedig yn Rheoliad 

1333/2008 

 

Tabl 1 

Y ddarpariaeth yn Rheoliad 1333/2008 Y pwnc 

Erthygl 4.1 (fel y’i darllenir gydag Erthyglau 

11.3 ac 11.4, 12, 13.2 a 18.1(a), 18.2 a 18.3) 

Gofyniad mai dim ond ychwanegion bwyd a 

gynhwysir yn y rhestr yn Atodiad II i Reoliad 

1333/2008 a osodir ar y farchnad fel y cyfryw, 

ac y’u defnyddir yn unol ag unrhyw amodau a 

bennir yn yr Erthyglau hynny a’r Atodiad 

hwnnw. 

Erthygl 4.2 (fel y’i darllenir gydag Erthyglau 

12, 13.2 a 18.3) 

Gofyniad mai dim ond ychwanegion bwyd a 

gynhwysir yn y rhestr yn Atodiad III i Reoliad 

1333/2008 y caniateir eu defnyddio mewn 

ychwanegion bwyd, ensymau bwyd, 

cyflasynnau bwyd a maetholion a hynny o dan 

yr amodau defnyddio a bennir yn yr Atodiad 

hwnnw. 

Erthygl 4.5 Gofyniad bod rhaid i ychwanegion bwyd 

gydymffurfio â’r manylebau y cyfeirir atynt yn 

Erthygl 14 o Reoliad 1333/2008. 

Erthygl 5 Gwaharddiad ar osod ar y farchnad 

ychwanegion bwyd neu fwyd sy’n cynnwys 

ychwanegion bwyd, os nad yw defnyddio’r 

ychwanegyn bwyd yn cydymffurfio â Rheoliad 

1333/2008. 

Erthygl 11.2 Gofyniad bod rhaid defnyddio ychwanegion 

bwyd yn unol ag egwyddor quantum satis pan 

nad oes lefel uchaf rhifiadol wedi ei phennu ar 

gyfer yr ychwanegyn o dan sylw. 

Erthygl 15 Gwaharddiad ar ddefnyddio ychwanegion bwyd 

mewn bwydydd nas prosesir ac eithrio fel y 

darperir yn Atodiad II i Reoliad 1333/2008. 

Erthygl 16 Gwaharddiad ar ddefnyddio ychwanegion bwyd 

mewn bwydydd ar gyfer babanod a phlant ifanc 

(gan gynnwys bwydydd dietegol i fabanod a 

phlant ifanc at ddibenion meddygol arbennig) 

ac eithrio fel y darperir yn Atodiad II i Reoliad 

1333/2008. 

Erthygl 17 Gofyniad bod rhaid defnyddio dim ond y 

lliwiau bwyd hynny a restrir yn Atodiad II i 

Reoliad 1333/2008, at ddibenion marcio iechyd 

ar gig neu gynhyrchion cig, lliwio addurniadol 

ar blisgyn wyau neu stampio plisgyn wyau. 

Erthygl 18.1(b) (fel y’i darllenir gydag Erthygl 

18.2) 

Gofyniad na chaiff ychwanegion bwyd fod yn 

bresennol mewn bwyd yr ychwanegwyd 

ychwanegyn bwyd, ensym bwyd neu gyflasyn 

bwyd ato, onid yw’r ychwanegyn yn un a 

ganiateir yn yr ychwanegyn, yr ensym neu’r 

cyflasyn o dan Reoliad 1333/2008, ei fod wedi 
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ei gludo drosodd i’r bwyd drwy gyfrwng yr 

ychwanegyn, yr ensym neu’r cyflasyn, ac nad 

oes iddo swyddogaeth dechnolegol yn y bwyd 

terfynol. 

Erthygl 18.1(c) (fel y’i darllenir gydag Erthygl 

18.2) 

Gofyniad na chaiff ychwanegion bwyd fod yn 

bresennol mewn bwydydd sydd i’w defnyddio 

yn unig i baratoi bwyd cyfansawdd, oni fydd y 

bwyd cyfansawdd yn cydymffurfio â Rheoliad 

1333/2008. 

Erthygl 18.4 Gofyniad na chaniateir defnyddio ychwanegion 

bwyd yn felysyddion mewn bwydydd 

cyfansawdd sydd heb siwgrau ychwanegol, 

bwydydd cyfansawdd ynni is sydd heb siwgrau 

ychwanegol, bwydydd cyfansawdd ynni is, 

bwydydd dietegol cyfansawdd a fwriedir ar 

gyfer dietau calorïau isel, bwydydd cyfansawdd 

gwrth-gariogenig a bwydydd cyfansawdd sydd 

ag oes silff estynedig, oni fydd y melysydd yn 

un a ganiateir yn unrhyw un o gynhwysion y 

bwyd cyfansawdd. 

Erthygl 26.1 Gofyniad bod rhaid i gynhyrchwyr a 

defnyddwyr ychwanegion bwyd hysbysu’r 

Comisiwn ar unwaith ynghylch unrhyw 

wybodaeth wyddonol neu dechnegol newydd a 

allai effeithio ar yr asesiad o ddiogelwch yr 

ychwanegyn bwyd o dan sylw. 

 

Tabl 2 

Y ddarpariaeth yn Rheoliad 1333/2008 Y pwnc 

Erthygl 21.1 (fel y’i darllenir gydag Erthygl 22) Gofyniad bod rhaid i ychwanegion bwyd na 

fwriedir eu gwerthu i’r defnyddwyr terfynol 

gael eu labelu, yn unol ag Erthygl 22 o Reoliad 

1333/2008, yn weladwy, yn glir i’w darllen ac 

yn annileadwy mewn iaith a ddeellir yn hawdd 

gan y prynwyr. 

Erthygl 23.1 (fel y’i darllenir gydag Erthygl 

23.2 and 23.5) 

Gwaharddiad ar farchnata ychwanegion bwyd, 

a werthir yn unigol neu’n gymysg â’i gilydd 

a/neu’n gymysg â chynhwysion bwyd eraill, ac 

y bwriedir eu gwerthu i’r defnyddwyr terfynol, 

oni ddangosir gwybodaeth benodedig ar eu 

pecynnau. 

Erthygl 23.3 (fel y’i darllenir gydag Erthygl 

23.5) 

Gofyniad bod y labeli ar felysyddion pen-

bwrdd sy’n cynnwys polyolau a/neu aspartame 

a/neu halen aspartame – acesulfame yn 

cynnwys rhybuddion penodedig 

Erthygl 23.4 Gofyniad bod rhaid i weithgynhyrchwyr 

melysyddion pen-bwrdd drefnu, drwy fodd 

priodol, fod yr wybodaeth ar gael sy’n 

angenrheidiol er mwyn i ddefnyddwyr eu 

defnyddio’n ddiogel. 

Erthygl 24.1 (fel y’i darllenir gydag Erthygl 

24.2) 

Gofyniad y dylai labeli’r bwyd sy’n cynnwys y 

lliwiau a restrir yn Atodiad V gynnwys yr 

wybodaeth ychwanegol a bennir yn yr Atodiad 

hwnnw. 

Erthygl 26.2 Gofyniad bod cynhyrchwyr a defnyddwyr 
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ychwanegion bwyd, ar gais y Comisiwn, yn ei 

hysbysu ynghylch y defnydd gwirioneddol o’r 

ychwanegyn bwyd o dan sylw 
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ATODLEN 2 Rheoliadau 4 a 7 

Darpariaethau penodedig yn Rheoliad 

1334/2008 

 

Tabl 1 

Y ddarpariaeth yn Rheoliad 1334/2008 Y pwnc 

Erthygl 4 Gofyniad bod rhaid i’r defnydd ar gyflasynnau 

bwyd neu gynhwysion bwyd ac iddynt 

briodweddau cyflasyn beidio â pheri risg i 

ddiogelwch na chamarwain y defnyddiwr. 

Erthygl 5 Gwaharddiad ar osod cyflasynnau nad ydynt yn 

cydymffurfio neu fwyd nad yw’n cydymffurfio 

ar y farchnad. 

Erthygl 6.1 (fel y’i darllenir gyda Rhan A o 

Atodiad III) 

Gwaharddiad ar ychwanegu sylweddau penodol 

a bennwyd fel y cyfryw mewn bwydydd. 

Erthygl 6.2 (fel y’i darllenir gyda Rhan B o 

Atodiad III) 

Gofyniad na ddylai sylweddau penodol sy’n 

bresennol yn naturiol mewn cyflasynnau neu 

gynhwysion bwyd ac iddynt briodweddau 

cyflasyn fod yn uwch na lefelau penodedig 

mewn bwydydd cyfansawdd o ganlyniad i 

ddefnyddio cyflasynnau neu gynhwysion bwyd 

ac iddynt briodweddau cyflasyn.  

Erthygl 7.1 (fel y’i darllenir gyda Rhan A o 

Atodiad IV) 

Gwaharddiad ar ddefnyddio deunyddiau 

ffynhonnell penodol i gynhyrchu cyflasynnau 

neu gynhwysion bwyd ac iddynt briodweddau 

cyflasyn. 

Erthygl 7.2 (fel y’i darllenir gyda Rhan B o 

Atodiad IV) 

Cyfyngiadau ar ddefnyddio cyflasynnau neu 

gynhwysion bwyd ac iddynt briodweddau 

cyflasyn a gynhyrchir o ddeunyddiau 

ffynhonnell penodol. 

Erthygl 10 Cyfyngiad ar osod ar y farchnad neu 

ddefnyddio cyflasynnau a deunyddiau 

ffynhonnell sydd heb eu cynnwys ar restr yr 

Undeb. 

Erthygl 19.2 Gofyniad bod rhaid i gynhyrchydd neu 

ddefnyddiwr cyflasyn a gymeradwywyd sy’n 

cael ei baratoi drwy ddulliau cynhyrchu neu 

drwy ddefnyddio deunyddiau cychwynnol sy’n 

sylweddol wahanol i’r rhai a gynhwyswyd yn 

yr asesiad risg gyflwyno’r data angenrheidiol 

i’r Comisiwn i ganiatáu gwerthusiad o ran y 

dull cynhyrchu neu’r priodweddau diwygiedig 

cyn marchnata’r cyflasyn.  

Erthygl 19.3 Gofyniad ar weithredwyr busnesau bwyd i 

hysbysu’r Comisiwn ar unwaith os cânt wybod 

am unrhyw wybodaeth wyddonol neu 

dechnegol newydd a allai effeithio ar asesiad 

diogelwch sylwedd cyflasu. 

 

Tabl 2 
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Y ddarpariaeth yn Rheoliad 1334/2008 Y pwnc 

Erthygl 14.1 (fel y’i darllenir gydag Erthyglau 

15 ac 16) 

Gofynion ynghylch labelu cyflasynnau na 

fwriedir eu gwerthu i’r defnyddiwr terfynol. 

Erthygl 17 (fel y’i darllenir gydag Erthyglau 

15.1(a) ac (16) 

Gofynion ynghylch labelu cyflasynnau y 

bwriedir eu gwerthu i’r defnyddiwr terfynol. 

ATODLEN 3 Rheoliadau 5 a 7 

Darpariaethau penodedig yn Rheoliad 

2065/2003 

Tabl 1 

Y ddarpariaeth yn Rheoliad 2065/2003 Y pwnc 

Erthygl 4.2 Gwaharddiad ar farchnata cyflasyn mwg nad 

yw ar y rhestr o gyflasynnau mwg 

awdurdodedig, neu unrhyw fwyd y mae 

cyflasyn mwg o’r fath yn bresennol ynddo neu 

arno. 

Erthygl 4.2 Gwaharddiad ar farchnata cyflasyn mwg 

awdurdodedig, neu unrhyw fwyd y mae 

cyflasyn mwg o’r fath yn bresennol ynddo neu 

arno, ac eithrio yn unol ag unrhyw amodau 

defnyddio a osodwyd yn yr awdurdodiad.  

Erthygl 5.1, yr is-baragraff cyntaf Gwaharddiad ar ddefnyddio pren wedi ei drin, 

oni ellir dangos drwy dystysgrif neu 

ddogfennaeth briodol nad yw’r sylwedd a 

ddefnyddir i drin y pren yn peri sylweddau a 

allai fod yn wenwynig wrth iddo ymlosgi. 

Erthygl 5.1, yr ail is-baragraff  Gofyniad bod rhaid gallu dangos drwy 

ddogfennaeth neu dystysgrif y cydymffurfiwyd 

â’r gwaharddiad ym mharagraff cyntaf Erthygl 

5.1  

Erthygl 5.2, y frawddeg gyntaf Gofyniad bod rhaid cydymffurfio â’r amodau 

yn Atodiad 1 wrth gynhyrchu cynhyrchion 

sylfaenol (cyddwysiadau mwg sylfaenol neu 

ffracsiynau tar sylfaenol) 

Erthygl 5.2, yr ail frawddeg Gwaharddiad ar ddefnyddio’r cyfnod olewaidd 

annhoddadwy mewn dŵr wrth gynhyrchu 

cyflasynnau mwg.  

Erthygl 9.4 Gofyniad bod rhaid i ddeiliad awdurdodiad neu 

unrhyw weithredydd busnes bwyd arall, sy’n 

defnyddio cynnyrch awdurdodedig, neu 

gyflasyn mwg deilliedig a gynhyrchir o 

gynnyrch awdurdodedig, gydymffurfio ag 

unrhyw amodau neu gyfyngiadau sydd 

ynghlwm wrth yr awdurdodiad 

Erthygl 9.5 Gofyniad bod rhaid i ddeiliad awdurdodiad 

hysbysu’r Comisiwn am unrhyw wybodaeth 

wyddonol neu dechnegol newydd sy’n 

ymwneud â chynnyrch awdurdodedig, ac a allai 

ddylanwadu ar werthuso diogelwch y cynnyrch 

awdurdodedig hwnnw 

Tabl 2 
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Y ddarpariaeth yn Rheoliad 2065/2003 Y pwnc 

Erthygl 13.1 Gofyniad bod rhaid i weithredwyr busnesau 

bwyd sicrhau y trosglwyddir yr wybodaeth 

benodedig i’r gweithredydd busnes bwyd sy’n 

derbyn y cynnyrch pan osodir y cynnyrch ar y 

farchnad am y tro cyntaf 

Erthygl 13.2 Gofyniad, yn sgil gosod cynnyrch ar y farchnad 

am y tro cyntaf, fod rhaid i weithredwyr 

busnesau bwyd sy’n gosod y cynhyrchion ar y 

farchnad drosglwyddo’r wybodaeth benodedig 

yn Erthygl 13.1 i’r gweithredwyr busnes bwyd 

sy’n derbyn y cynnyrch, bob tro y rhoddir y 

cynnyrch ar y farchnad 

ATODLEN 4 Rheoliadau 6 a 7 

Darpariaethau penodedig yn Rheoliad 

1332/2008 

 

Tabl 1 

Y ddarpariaeth yn Rheoliad 1332/2008 Y pwnc 

Erthygl 4 Gofyniad na chaniateir gosod ensymau bwyd ar 

y farchnad fel y cyfryw na’u defnyddio mewn 

bwydydd oni bai eu bod yn ymddangos yn 

rhestr yr Undeb o ensymau awdurdodedig y 

darperir ar ei chyfer yn Erthygl 17 ac yn unol 

â’r manylebau a’r amodau defnyddio 

penodedig. 

Erthygl 5 Gwaharddiad ar osod ar y farchnad ensymau 

bwyd nad ydynt yn cydymffurfio neu fwydydd 

sy’n cynnwys ensymau o’r fath nad ydynt yn 

cydymffurfio â Rheoliad 1332/2008 a’i fesurau 

gweithredu. 

Erthygl 14.1 Gofyniad bod rhaid i gynhyrchydd neu 

ddefnyddiwr ensym bwyd hysbysu’r Comisiwn 

ar unwaith am unrhyw wybodaeth wyddonol 

neu dechnegol newydd a allai effeithio ar ei 

asesiad diogelwch. 

Erthygl 14.2 Gofyniad bod rhaid i gynhyrchydd neu 

ddefnyddiwr ensym bwyd a gymeradwywyd 

sy’n cael ei baratoi drwy ddulliau cynhyrchu 

neu drwy ddefnyddio deunyddiau cychwynnol 

sy’n wahanol i’r rhai a gynhwyswyd yn yr 

asesiad risg gyflwyno’r data angenrheidiol i’r 

Comisiwn i ganiatáu gwerthusiad o ran y dull 

cynhyrchu neu’r priodweddau diwygiedig cyn 

marchnata’r ensym. 

 

Tabl 2 

Y ddarpariaeth yn Rheoliad 1332/2008 Y pwnc 

Erthygl 10.1 (fel y’i darllenir gydag Erthygl 11) Gofynion ynghylch labelu ensymau a 

pharatoadau bwyd na fwriedir eu gwerthu i’r 
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defnyddiwr terfynol. 

Erthygl 12.1 Gofynion ynghylch labelu ensymau a 

pharatoadau bwyd y bwriedir eu gwerthu i’r 

defnyddiwr terfynol. 

ATODLEN 5 Rheoliad 21 

Dirymu 

 

Enw’r offeryn Graddfa’r dirymu 

Rheoliadau Toddyddion Echdynnu mewn 

Bwyd 1993 (O.S. 1993/1658) 

Y Rheoliadau cyfan 

Rheoliadau Toddyddion Echdynnu mewn 

Bwyd (Diwygio) 1995 (O.S. 1995/1440) 

Y Rheoliadau cyfan 

Rheoliadau Toddyddion Echdynnu mewn 

Bwyd (Diwygio) 1998 (O.S. 1998/2257) 

Y Rheoliadau cyfan 

Rheoliadau Toddyddion Echdynnu mewn 

Bwyd (Diwygio) (Cymru) 2011 (O.S. 

2011/1849 (Cy.199)) 

Y Rheoliadau cyfan 

Rheoliadau Cyflasynnau Mwg (Cymru) 2005 

(O.S. 2005/1350 (Cy.98)) 

Y Rheoliadau cyfan 

Rheoliadau Bwyd (Atal Defnyddio E 128 Red 

2G fel Lliw Bwyd) (Cymru) (Rhif 2) 2007 

(O.S. 2007/2315 (Cy.186)) 

Y Rheoliadau cyfan 

Rheoliadau Ensymau Bwyd 2009 (O.S. 

2009/3377 (Cy.299)) 

Rheoliadau 3, 4, 5, 6, 7(2)(b) ac 8 

Rheoliadau Ychwanegion Bwyd (Cymru) 2009 

(O.S. 2009/3378 (Cy.300)) 

Pob darpariaeth ac eithrio rheoliadau 1, 2, 18(4) 

a 19 

Rheoliadau Ychwanegion Bwyd (Cymru) 

(Diwygio) 2011 (O.S. 2011/655 (Cy.93)) 

Y Rheoliadau cyfan 

Rheoliadau Ychwanegion Bwyd (Cymru) 

(Diwygio) (Rhif 2) 2011 (O.S. 2011/1450 

(Cy.172)) 

Y Rheoliadau cyfan 

Rheoliadau Ychwanegion Bwyd (Cymru) 

(Diwygio) a Thoddyddion Echdynnu mewn 

Bwyd (Diwygio) (Cymru) (O.S. 2012/1198 

(Cy.148)) 

Y Rheoliadau cyfan 

Rheoliadau Cyflasynnau mewn Bwyd (Cymru) 

2010 (O.S. 2010/2922 (Cy.243)) 

Pob darpariaeth ac eithrio rheoliadau 1, 2 a 7. 
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Explanatory Memorandum to THE FOOD ADDITIVES, FLAVOURINGS, 

ENZYMES AND EXTRACTION SOLVENTS (WALES) REGULATIONS 2013 
 
This Explanatory Memorandum has been prepared by the Food Standards 
Agency (FSA) and is laid before the National Assembly for Wales in conjunction 
with the above subordinate legislation and in accordance with Standing Order 
27.1. 
 
Member’s Declaration 
 
In my view the Explanatory Memorandum gives a fair and reasonable view of 
the expected impact of the Food Additives, Flavourings, Enzymes and 
Extraction Solvents (Wales) Regulations 2013.  I am satisfied that the benefits 
outweigh any costs. 
 
 
 
 
Mark Drakeford, AM 
Minister for Health and Social Services, one of the Welsh Ministers 
 
 
7 October 2013 
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THE FOOD ADDITIVES, FLAVOURINGS, ENZYMES AND EXTRACTION 
SOLVENTS (WALES) REGULATIONS 2013 
 
1. Description 
 
The proposed Regulation revokes existing regulations on food additives, 
flavorings, food enzymes, smoke flavorings and extraction solvents and 
replaces them with a single consolidated statutory instrument.  
 
 
2. Matter of Special Interest to the Constitutional and Legislative Affairs 

Committee 
 
None. 
 
3. Legislative Background 
 
The powers enabling this instrument to be made are conferred by sections 
16(1)(a), (e) and (f), 17(2), 26(1)(a) and (3), and 48(1) of the Food Safety Act 
1990. These powers, so far as exercisable in relation to Wales, were 
transferred to the former National Assembly for Wales by the National  
Assembly for Wales (Transfer of Functions) Order 1999 and are now vested in 
the Welsh Ministers by virtue of section 162 of and paragraph 30 of Schedule 
11 to the Government of Wales Act 2006. There are no issues of regularity or 
propriety for the Welsh Government arising from the making of these 
Regulations. 
 
4. Purpose and Intended Effect of the Legislation 
 
Harmonised European legislation controls the use of food additives, flavourings, 
smoke flavourings, food enzymes and extraction solvents in the European 
Union.  In general, all the above substances are controlled by way of positive 
lists e.g. only authorised substances can be used in food and substances must 
meet specific conditions of use.  For food enzymes and for certain categories of 
flavourings, work is underway to establish the positive list. 
 
For the food enzymes, smoke flavourings and extraction solvent provisions no 
changes are required to the current measures.  However, in the proposed 
regulations the extraction solvents provisions have been simplified and will refer 
directly to Annex I of the European Directive (as amended) with the effect that 
any changes to the list of permitted extraction solvents or their conditions of use 
will directly apply. Therefore enabling businesses to use newly authorised 
solvents more quickly without having to wait for UK implementing legislation.   
 
Currently the Food Additives (Wales) Regulations 2009 (SI 2009/3378 (W.93)) 
have a dual function – as well as enforcing Regulations (EC) No.1333/2008 on 
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food additives, they also enable the Annexes and associated Articles of the 
three previous additives Directives on sweeteners, colours and miscellaneous 
additives to continue to apply by way of transitional provisions.  This dual 
function was required until 1 June 2013 when the relevant provisions in the 
three Directives were transferred to Annexes II and III of Regulations (EC) No. 
1333/2008 and will cease to apply.  
 
An amendment is required to the Flavourings in Food (Wales) Regulations 
2010 (SI 2010/922 (W.243)) to reflect the different dates of application of the 
Union (positive) list of flavourings and the transitional periods as set out in 
Commission Regulation (EU) No.873/2012.  The existing SI simply refers to the 
transitional measures as set out in Article 30 of Regulation (EC) No.1334/2008 
on food flavourings and therefore does not take into account the different dates 
of application of the Union list as set out in Regulations (EU) 873/2012. 
 
 
5. Consultation 

 
A 6 week consultation was conducted which ended on the 12th September 
2013. A wide range of enforcement authorities and businesses were consulted 
and the consultation was available on the Food Standards Agency (FSA) 
website.  No responses were received to the consultation in Wales.  There 
were 11 responses to the consultation in England, from Trading Standards 
Groups, Industry Trade Associations, professional bodies and member of the 
public. Generally the respondents supported the consolidation as this reduces 
the amount of legislation needed to be referred to and the majority supported 
the use of compliance notices for non-food safety related offences.  A summary 
of the consultation responses and the FSAs view on the issues raised will be 
available on the FSAs website during September 2013. 
 
6. Impact Assessment  
 
A Regulatory Impact assessment has not been prepared for the Instrument, as 
there are no identifiable costs to consumers, businesses or enforcement 
authorities associated with the implementation of the new Regulations. 
 
The Regulations will not impose any new burden on Government or 
enforcement officers.  The FSA believes that the proposal will have no impact 
on race, gender or disability equality. 
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Adroddiad Drafft y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol  
 
CLA319 -  Rheoliadau Ychwanegion, Cyflasynnau, Ensymau a 
Thoddyddion Echdynnu Bwyd (Cymru) 2013 
 
 
Mae'r Rheoliadau hyn yn darparu ar gyfer gweithredu a gorfodi Rheoliadau 
canlynol yr UE —  

• Rheoliad (EC) Rhif 2065/2003 Senedd Ewrop a’r Cyngor ynghylch 
cyflasynnau mwg a ddefnyddir neu a fwriedir i’w defnyddio mewn 
bwydydd neu arnynt; 

• Rheoliad (EC) Rhif 1332/2008 Senedd Ewrop a’r Cyngor ynghylch 
ensymau bwyd; 

• Rheoliad (EC) Rhif 1333/2008 Senedd Ewrop a’r Cyngor ynghylch 
ychwanegion bwyd; a 

• Rheoliad (EC) Rhif 1334/2008 Senedd Ewrop a’r Cyngor ynghylch 
cyflasynnau a chynhwysion bwyd penodol ac iddynt briodweddau 
cyflasyn i’w defnyddio mewn bwydydd ac arnynt. 

 
Mae’r Rheoliadau hyn hefyd yn gweithredu Cyfarwyddeb 2009/32/EC Senedd 
Ewrop a’r Cyngor ynghylch cyd-ddynesiad cyfreithiau’r Aelod-wladwriaethau 
ynghylch toddyddion echdynnu a ddefnyddir wrth gynhyrchu deunyddiau 
bwyd a chynhwysion bwyd. 
 
 
Gweithdrefn:  Negyddol  
 
Materion technegol: craffu  
 
Nodwyd y pwyntiau a ganlyn i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol 
Sefydlog 21.2 mewn perthynas â'r offeryn hwn: 
 
1. Mae rheoliadau 17(2) a 19(1)(b)(i) yn cyfeirio at reoliad 7(4), ond nid 
oes darpariaeth o'r fath yn bodoli. 
[Rheol Sefydlog 21.2(vi) – gwaith drafftio diffygiol] 
 
2. Mae rheoliad 19(1)(e) yn cyfeirio at baragraff (3)(c), ond nid oes 
darpariaeth o'r fath yn bodoli. 
[Rheol Sefydlog 21.2(vi) – gwaith drafftio diffygiol] 
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Rhinweddau: craffu  
 
Nodwyd y pwyntiau a ganlyn i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol 
Sefydlog 21.3 mewn perthynas â'r offeryn hwn: 
 
3 Mae tabl 1 o Atodlen 4 yn darparu ar gyfer gorfodi darpariaethau 
penodedig o Reoliad 1332/2008.  Nodir erthyglau 14.1 ac 14.2 gan eu bod 
yn ei gwneud yn ofynnol darparu gwybodaeth i'r Comisiwn.  Mae erthygl 
14.3 hefyd yn cynnwys gofyniad o'r fath, ond ymddengys nad oes 
darpariaeth wedi'i gwneud ar gyfer ei orfodi. 
[Rheol Sefydlog 21.3(iv) – rhoi deddfwriaeth yr Undeb Ewropeaidd ar waith yn 
amhriodol] 
 
Cynghorwyr Cyfreithiol 
Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol 
 
Hydref 2013 
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Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol: Adroddiad Drafft 
CLA(4)-24-13 
 
Teitl:  Cod apelau derbyn i ysgolion 2013 
 
Mae'r Cod ar Apelau Derbyn i Ysgolion (y Cod) yn cynnwys arweiniad 
ymarferol ac mae'n gosod gofynion yng nghyswllt awdurdodau lleol, cyrff 
llywodraethu ysgolion a gynhelir, paneli apelau derbyn a fforymau derbyn yn 
defnyddio eu swyddogaethau apelau derbyn dan Ddeddf Safonau a 
Fframwaith Ysgolion 1998. Mae'r Cod yn cynnwys canllawiau sy'n gosod allan 
nodau, amcanion a materion eraill sy'n ymwneud â chyflawni swyddogaethau 
apêl a rhaid i bob un o'r cyrff neu'r unigolion a gwmpasir weithredu'n unol 
â'r Cod. Mae'r Cod yn disodli Cod Derbyn i Ysgolion Llywodraeth Cymru, a 
gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf 2009.  
 
 
Materion technegol: craffu  
 
Ni nodwyd unrhyw bwyntiau i gyflwyno adroddiad arnynt mewn perthynas â’r 
cod hwn. 
 
Rhinweddau: craffu  
 
Ni nodwyd unrhyw bwyntiau i gyflwyno adroddiad arnynt mewn perthynas â’r 
cod hwn. 
 
Cynghorwyr Cyfreithiol 
Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol 
 
Hydref 2013 

Eitem 4
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Gwenda Thomas AC / AM 
Y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol 
Deputy Minister for Social Services 
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Ein cyf/Our LF/GT/0992/13 

 
David Melding AC 

Cadeirydd y Pwyllgor Materion 

Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol  
 
 

  

Annwyl David,  
 

Cyfeiriaf at y cyfraniad a wnaeth Suzy Davies AC ar ran eich Pwyllgor i’r ddadl Cyfnod 1 ar 
Egwyddorion Cyffredinol y Bil Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant. Ar ôl ystyried y cyfraniad 
hwn, rwyf wedi penderfynu ymateb yn fanwl i bob un o’r 14 argymhelliad yn adroddiad Cyfnod 1 eich 
Pwyllgor. Er nad oes gofyniad caeth i ymateb i’ch adroddiad fesul argymhelliad, rwy’n teimlo ei bod 
yn bwysig fy mod yn dangos ichi sut yr wyf wedi ystyried pob un ohonynt. Felly rwy’n amgáu tabl yn 
crynhoi fy ystyriaethau wrth benderfynu a oeddwn am dderbyn eich argymhellion ai peidio. 
 
Fel y gwyddoch, byddaf yn gwneud Datganiad Ysgrifenedig cyn diwedd mis Hydref, mewn ymateb i 
argymhellion 1 a 2 eich adroddiad.  
 

Gobeithio y byddwch yn cytuno bod fy ymateb cyffredinol i’ch adroddiad yn un cadarnhaol.  
 
 
Yn gywir  
  

 
 

Gwenda Thomas AC / AM 

Y Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol 
Deputy Minister for Social Services 
 
 
 

          15  Hydref 2013 
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