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Rheoliadau Bwyd a Diod (Diwygiadau Amrywiol sy’n ymwneud â Chyfansoddiad, 

Gwybodaeth a Labelu Bwyd a Gwin) 2021 

Mae Rheoliadau 2021 yn diwygio’r ddeddfwriaeth a ganlyn:  
 

Deddfwriaeth uniongyrchol yr UE a ddargedwir  
 

• Rheoliad (EU) 1169/2011 ar ddarparu gwybodaeth am fwyd i ddefnyddwyr, gan 

ddiwygio Rheoliadau (EC) rhif 1924/2006 ac (EC) rhif 1925/2006 Senedd Ewrop a’r 

Cyngor, a diddymu Cyfarwyddeb y Comisiwn 87/250/EEC, Cyfarwyddeb y Cyngor 

90/496/EEC, Cyfarwyddeb y Comisiwn 1999/10/EC, Cyfarwyddeb 2000/13/EC 

Senedd Ewrop a’r Cyngor, Cyfarwyddebau’r Comisiwn 2002/67/EC a 2008/5/EC a 

Rheoliad y Comisiwn (EC) 

 

• Rheoliad Gweithredu’r Comisiwn (EU) 1337/2013 sy’n gosod y rheolau ar gyfer 

cymhwyso Rheoliad (EU) rhif 1169/2011 Senedd Ewrop a’r Cyngor ynghylch dynodi 

gwlad tarddiad neu fan tarddiad ar gyfer cig moch, defaid, geifr a dofednod ffres, 

wedi’i oeri ac wedi’i rewi 

 

• Rheoliad Gweithredu’r Comisiwn (EU) ) 2018/775m sy’n gosod y rheolau ar gyfer 

cymhwyso Erthygl 26(3) o Reoliad (EU) rhif 1169/2011 Senedd Ewrop a’r Cyngor ar 

ddarparu gwybodaeth am fwyd i ddefnyddwyr, o ran y rheolau ar ddynodi gwlad 

tarddiad neu fan tarddiad prif gynhwysyn bwyd.  



 

• Rheoliad Dirprwyedig y Comisiwn (EU) 2019/33 sy’n ategu Rheoliad (EU) rhif 

1308/2013 Senedd Ewrop a’r Cyngor ynghylch ceisiadau ar gyfer amddiffyn 

dynodiadau tarddiad, dynodiadau daearyddol a thermau traddodiadol yn y sector 

gwin, y drefn wrthwynebu, y cyfyngiadau defnyddio, newidiadau i fanylebau 

cynnyrch, canslo amddiffyniad a labeli a chyflwyniad.  

 

• Rheoliad Dirprwyedig y Comisiwn (EU) 2019/934 sy’n ategu Rheoliad (EU) rhif 

1308/2013 Senedd Ewrop a’r Cyngor ynghylch ardaloedd tyfu gwyn lle gellid 

cynyddu’r cryfder alcoholig, arferion gwinyddol awdurdodedig a chyfyngiadau ar 

gynhyrchu a chadw cynnyrch y winwydden, y ganran leiaf o alcohol ar gyfer sgil-

gynhyrchion a’u gwaredu, a chyhoeddi ffeiliau OIV.  

 

• Rheoliad Gweithredu’r Comisiwn (EU) 2019/935 sy’n gosod y rheolau ar gyfer 

cymhwyso Rheoliad (EU) rhif 1308/2013 Senedd Ewrop a’r Cyngor ynghylch dulliau 

dadansoddi ar gyfer pennu nodweddion ffisegol, cemegol a gweinyddol cynnyrch y 

winwydden a hysbysiadau o benderfyniadau Aelod-Wladwriaethau ynghylch cynyddu 

cryfder alcoholig naturiol.  

 

• Mae rheoliadau 2021 yn diwygio hefyd rai cyfreithiau domestig sy’n hannu o’r UE 

sy’n ymwneud â Lloegr yn unig.  

 
Unrhyw effaith y gall yr offeryn statudol ei chael ar gymhwysedd deddfwriaethol 
Senedd Cymru a/neu gymhwysedd gweithredol Gweinidogion Cymru 

 
Nid yw Rheoliadau 2020 yn effeithio ar gymhwysedd deddfwriaethol Senedd Cymru na 
chymhwysedd gweithredol Gweinidogion Cymru.  
 
Bydd yr offeryn, cyhyd â bod hynny’n bosibl, yn darparu bod cyfraith yr UE a ddargedwir a 
chyfraith ddomestig yn cael yr un effaith â deddfwriaeth gyfredol, gan sicrhau bod 
defnyddwyr a busnesau’n gallu darparu a defnyddio ar ddiwedd y Cyfnod Pontio yr un 
wybodaeth, wedi’i chyflwyno yn yr un ffordd, ag o’r blaen. Mae’r offeryn hwn yn darparu ar 
gyfer y newidiadau y bydd angen eu gwneud o ganlyniad i ymadawiad y DU â’r UE.  
 

Diben y diwygiadau  

Mae’r offeryn hwn yn diwygio deddfwriaeth uniongyrchol yr UE a ddargedwir sy’n ymwneud 
â darparu gwybodaeth am fwyd i ddefnyddwyr, i fynd i’r afael â’r diffygion yng nghyfraith yr 
UE a ddargedwir yn sgil ymadawiad y DU â’r UE.  Mae’n sicrhau hefyd y bydd darnau 
domestig o ddeddfwriaeth bwyd yn Lloegr ar Gaseinau a Mêl yn gallu gweithio’n effeithiol ar 
ôl diwedd y cyfnod pontio.  

Mae'r diwygiadau yn yr offeryn yn gymwys ar ôl diwedd y cyfnod pontio ar ôl i'r DU ymadael 
â’r UE. 



 

Nid yw’r polisi’n cael ei newid ond ceir darnau cyfnewid yn sgil y ffaith na fydd y DU bellach 

yn aelod o’r UE a fydd yn cael ‘effaith byd go iawn’ ar yr wybodaeth a’r ffordd y caiff ei 

chyflwyno i ddefnyddwyr.  Mae'r offeryn hwn yn darparu ar gyfer trosglwyddo i newidiadau 

yn y Offerynnau Statudol domestig ac mae hefyd yn darparu ar gyfer trefniadau gorfodi sy'n 

ymwneud â defnyddio dynodiadau daearyddol (GI) ar labelu cynhyrchion pan na fydd y DU 

bellach yn yr UE. 

Mae'r OS yn gwneud diwygiadau i reoliadau sy'n sicrhau y gall y gyfundrefn win yn ei 

chyfanrwydd weithredu'n effeithiol ledled y DU, yn y ffordd yr oedd yn gwneud cyn diwedd y 

cyfnod pontio. Mae swyddogaethau a oedd yn perthyn i’r UE neu Aelod-wladwriaethau 

wedi'u trosglwyddo'n ôl i'r Ysgrifennydd Gwladol neu Weinidogion Cymru fel y bo'n briodol. 

Mae’r OS a’i Femorandwm Esboniadol, sy’n gosod effeithiau pob diwygiad, ar gael yma:  
 

https://statutoryinstruments.parliament.uk/timeline/7pvsITeQ/ProposedNegative/  

Pam y cafodd cydsyniad ei roi  
 
Mae cydsyniad wedi’i roi i Lywodraeth y DU wneud y cywiriadau hyn mewn cysylltiad â 
Chymru ac ar ei rhan er sicrhau effeithlonrwydd a hwylustod ac i sicrhau bod y llyfr statud 
yn gyson a chydlynol. Mae’r diwygiadau wedi’u hystyried yn llawn; ac nid yw’r diwygiadau’n 
newid polisi.  Bydd y diwygiadau hyn yn sicrhau bod y llyfr statud yn parhau’n ymarferol ar 
ôl i’r DU ymadael â’r UE.   
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