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Annwyl Huw,  

 
 
Rwy’n ysgrifennu atoch i roi gwybod ichi fy mod wedi cydsynio i Offeryn Statudol y mae 
Llywodraeth y DU yn bwriadu ei wneud ar 6 Rhagfyr, sy’n dod o fewn cymhwysedd 
Gweinidogion Cymru. Ceisiwyd y cydsyniad hwn ar 24 Hydref. 
 
Bydd Rheoliadau Cynhyrchu Organig (Diwygio) (Rhif 2) 2022 yn cael eu gosod ar 6 Rhagfyr, 
a byddant yn estyn rhanddirymiadau ar gyfer defnyddio cywennau anorganig sydd yna’n cael 
eu magu i gynhyrchu wyau organig, ac i 5% o fwyd ar gyfer moch a dofednod fod yn anorganig 
er mwyn darparu’r protein angenrheidiol. Bydd yr OS arfaethedig hefyd yn oedi’r cyfyngiad ar 
ddefnyddio gwm gelan wrth gynhyrchu bwyd organig wedi’i brosesu, burum a chynhyrchion 
burum. Mae angen y darpariaethau oherwydd bod rhanddirymiadau blaenorol ar gyfer y 
cynhyrchion hyn yn dod i ben. Nid oes unrhyw ffynonellau organig newydd o’r cynhyrchion 
hyn ar gael. 
 
Mae’r OS hwn wedi cael ei ddatblygu drwy Weithgor y Pedair Gwlad ar Gynhyrchion Organig, 
yn dilyn ceisiadau oddi wrth gyrff rheoli cynhyrchion organig y DU i Lywodraeth y DU.  
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Rwy’n rhoi fy nghydsyniad i’r OS hwn ar sail y ffaith bod yr Ysgrifennydd Gwladol yn defnyddio 
pwerau a roddir gan Erthyglau 22(1 a 2) a 38b(8) o Reoliad y Cyngor (CE) Rhif 834/2007 ar 
gynhyrchu organig a labelu cynhyrchion organig. Mae Erthygl 22(1) yn caniatáu i’r Awdurdod 
Priodol roi eithriadau i reolau cynhyrchu organig, ar yr amod y gwneir hynny ar gyfer un o’r 
rhesymau a nodir yn Erthygl 22(2). Mae Erthygl 22(2)(b) yn darparu ar gyfer y rheswm dros 
yr eithriad yn yr achos hwn, “pan fo’n angenrheidiol er mwyn sicrhau mynediad i fwyd, hadau 
a deunyddiau lluosogi llysieuol, anifeiliaid byw a mewnbynnau fferm eraill, pan nad yw 
mewnbynnau o’r fath ar gael ar y farchnad ar ffurf organig”. Mae Erthygl 38a(3)(a) o’r rheoliad 
hwn yn nodi y gall yr Ysgrifennydd Gwladol weithredu fel yr Awdurdod Priodol o ran Cymru, 
ar yr amod bod Gweinidogion Cymru’n cydsynio i hynny. Mae’r cydsyniad ar gyfer y 
rheoliadau hyn yn gyfyngedig i’r cyfnod y cânt eu gweithredu. Mae paragraff 8 o Erthygl 38(b) 
yn rhoi pwerau ar gyfer gwneud darpariaethau canlyniadol, deilliadol, atodol, trosiannol neu 
arbed (gan gynnwys darpariaeth ar gyfer diwygio, diddymu neu ddirymu deddfiadau), a 
gwneud darpariaethau gwahanol at ddibenion gwahanol. Mae’r rhanddirymiadau hyn yn cael 
eu gweithredu gan REUL 889/2008. Bydd y rhanddirymiadau yn yr OS hwn yn dod i ben ar 
31 Rhagfyr 2025 ar gyfer cywennau a bwyd protein ac yn oedi’r cyfyngiadau ar gyfer gwm 
gelan tan 1 Ionawr 2026.  
 
Cafodd y rhanddirymiadau eu cyflwyno gyntaf pan gafodd y rheoliadau organig eu diwygio’n 
sylweddol y tro diwethaf, a gweithredwyd Rheoliad y Cyngor (CE) Rhif 834/2007 ar gynhyrchu 
organig yn 2008. Er bod rhaid gosod terfyn amser ar y rhanddirymiadau hyn, maent wedi cael 
eu hestyn yn gyson ers y dyddiad hwn oherwydd na fu cynhyrchion amgen ar gael. Oherwydd 
y bu’r rhanddirymiadau hyn ar waith ers 2008, ni fu rheswm i fusnesau fuddsoddi mewn magu 
cywennau organig na chynhyrchu gwm gelan organig a bwyd i foch a dofednod. Felly mae 
angen cael y rheoliadau hyn er mwyn cynnal cynhyrchu organig ac osgoi tarfu ar fusnesau 
sy’n dibynnu ar y cynhyrchion hyn. 
 
Mae’r Comisiwn Ewropeaidd bellach wedi disodli Rheoliad (CE) Rhif 834/2007 gyda Rheoliad 
(UE) 2108/848, ond ni ddaeth hwn i rym hyd nes y gwnaeth y DU ymadael â’r UE, a dyma’r 
rheswm mae REUL 834/2007 yn parhau i fod yn gymwys yng Nghymru. Un o nodau polisi 
REUL 2018/848 oedd dod â’r angen i gael rhanddirymiadau i ben a gwneud ffermio organig 
yn hollol organig. Mae’r Grŵp Arbenigol ar Gynhyrchu Organig yn cael ei sefydlu gan y pedair 
gwlad er mwyn cynghori ar y gwaith o ddatblygu rheoliadau organig newydd yn lle 834/2007, 
a bydd rôl rhanddirymiadau yn rhan o’r adolygiad hwn. Bydd y diweddariad sylweddol hwn i 
bolisïau organig yn cael ei wneud yn neddfwriaeth Cymru. 
 
Bydd problemau penodol yn codi os na cheir estyniad i’r rhanddirymiad ar gyfer moch a 
dofednod. Mae risg na fydd bwyd protein organig ar gael i gymryd lle’r bwyd 5% anorganig a 
ganiateir. Heb y bwyd protein anorganig hwn mae’n bosibl y bydd mân broblemau lles 
anifeiliaid yn codi ymhlith ieir dodwy organig oherwydd ni fyddent yn cael y maethynnau cywir 
sydd eu hangen arnynt. 
 
Oherwydd bod y rheoliadau’n fach ac yn dechnegol, mae wedi bod yn fwy cyfleus eu gwneud 
ar draws Prydain Fawr yn hytrach na thrwy OS yng Nghymru. Mae rhanddeiliaid organig yn 
aml wedi pwysleisio’u dymuniad i gael rheoliadau cyson ledled Prydain Fawr mewn perthynas 
â safonau organig, a hynny oherwydd bod cadwyni cyflenwi yn drawsffiniol. Mae’n fanteisiol 
i Gymru sicrhau bod y rheoliadau hyn yn gyson ac yn dod i rym ar yr un pryd ar draws Prydain 
Fawr.  
 
 
 



 
 
 
Petasai Cymru’n defnyddio OS sydd ond yn berthnasol i Gymru i estyn y rhanddirymiadau 
hyn, efallai na fydd yn bosibl sicrhau eu bod yn weithredol cyn i’r rhanddirymiad presennol 
ddod i ben. Byddai hyn yn golygu na allai cynhyrchwyr yng Nghymru gydymffurfio â 
rheoliadau cynhyrchion organig am gyfnod oherwydd ni fyddai’r rhanddirymiadau mewn 
grym. Gan fod DEFRA yn gweithredu fel yr awdurdod cymwys ar gyfer cynhyrchu organig ar 
ran Gweinidogion Cymru, byddai’n rhaid iddynt felly oruchwylio sut mae dwy set o safonau 
gwahanol yn cael eu gweithredu am gyfnod, sef un set yng Nghymru ac un arall ar gyfer 
gweddill Prydain Fawr.  
 
Drwy Weithgor y Pedair Gwlad, gall swyddogion Llywodraeth Cymru roi sylw manwl i unrhyw 
reoliadau cynhyrchion organig arfaethedig ar gyfer Prydain Fawr yn ei chyfanrwydd a ph’un 
a ydynt yn cael eu gwneud mewn modd sy’n fanteisiol i Gymru. Bydd swyddogion Llywodraeth 
Cymru yn parhau i fynychu cyfarfodydd Gweithgor y Pedair Gwlad a Grŵp Ardystwyr Organig 
y DU er mwyn monitro’r broses o weithredu’r OS hwn.  
 
Am y rhesymau hyn, yn fy marn i, mae rhoi cydsyniad yn gyson â’r dull o gydsynio ar gyfer 
darpariaethau datganoledig yn neddfwriaeth y DU, fel y’i nodir yn llythyr y Cwnsler Cyffredinol 
i Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad, dyddiedig 22 Hydref y 
llynedd.  
 
Regards, 
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