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Annwyl Paul 
 
Rheoliadau Sefydliad Cyffredin y Marchnadoedd mewn Cynhyrchion Amaethyddol 
(Diwygio) 2022 
 
Hoffwn roi gwybod i'r Pwyllgor fy mod yn rhoi caniatâd i Ysgrifennydd Gwladol yr Amgylchedd, 
Bwyd a Materion Gwledig osod Rheoliadau Sefydliad Cyffredin y Marchnadoedd mewn 
Cynhyrchion Amaethyddol (Diwygio) 2022 ar 8 Tachwedd 2022. 
 
Mae'r Rheoliadau'n gwneud amrywiol ddiwygiadau technegol i ddeddfwriaeth ddomestig yr 
UE a ddargedwir ac sy'n deillio o'r UE sy'n ymwneud â safonau marchnata ar gyfer 
cynhyrchion amaethyddol. 
 
Crynhoir y diwygiadau perthnasol isod: 
 
Rhan 2 Pennod 1 (Rheoliadau 2-4) 
Mae rheoliadau 2 i 4 yn gwneud diwygiadau gweithredu i fynd i'r afael â diffygion mewn 
deddfwriaeth uniongyrchol a ddargedwir yn ymwneud â safonau marchnata: 
• Mae Rheoliad 2 yn diwygio Atodiad 14 o Reoliad y Cyngor (EC) 1234/2007 yn ymwneud â 
safonau marchnata ar gyfer deor wyau a chywion a chig dofednod drwy fewnosod diffiniadau 
o "awdurdod perthnasol" a "thrydedd gwlad" a disodli cyfeiriadau at y Gymuned Ewropeaidd 
a'r Aelod-wladwriaethau.  
• Mae Rheoliad 3 yn diwygio Rheoliad y Comisiwn (EC) 543/2008 ar safonau marchnata 
dofednod i amnewid cyfeiriad at gyfarwyddeb gyda deddfwriaeth ddomestig gyfatebol, a dileu 
cyfeiriad at ddarpariaeth sydd wedi'i hepgor; mae hefyd yn diweddaru cyfeiriad at safon Norm 
Ewropeaidd sydd wedi'i ddisodli. 
• Mae Rheoliad 4 yn diweddaru'r un cyfeiriad Norm Ewropeaidd yn Atodiad 7 o'r rheoliad 
CMO. 
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Rhan 3, Pennod 1 (Rheoliad 14)  
Mae Rheoliad 14 yn gwneud gwelliant gweithredu i Reoliadau Ardystio Hopys 1979.  Mae 
Rheoliad 3(1)(f) o Reoliadau Ardystio Hopys 1979 bellach yn ddi-angen oherwydd 
darpariaethau a wnaed gan Ddeddf Marchnad Fewnol y Deyrnas Unedig 2020 sy'n gwarantu 
y gall hopys a chynhyrchion hopys barhau i gael eu symud o Ogledd Iwerddon i Brydain Fawr 
ar yr amod eu bod yn bodloni gofynion i'w gwerthu yng Ngogledd Iwerddon. O'r herwydd, 
mae'r offeryn hwn yn gweithredu i hepgor Rheoliad 3(1)(f) o Reoliadau 1979 i sicrhau 
eglurder. 
 
Polisi Llywodraeth Cymru, fel arfer, yw deddfu dros Gymru mewn materion sy'n ymwneud â 
chymhwysedd datganoledig. Fodd bynnag, mewn rhai amgylchiadau mae buddion wrth 
gydweithio gyda Llywodraeth y DU, lle mae rhesymeg glir dros wneud hynny. Y tro hwn, yr 
wyf yn rhoi fy chydsyniad i'r Rheoliadau hyn, sy'n gwneud cywiriadau mewn perthynas â 
Chymru, ac ar ran hynny, am resymau effeithlonrwydd a hwylustod, ac i sicrhau cysondeb a 
chydlyniad ar y llyfr statud. Mae'r gwelliannau wedi cael eu hystyried yn llawn ac nid oes 
unrhyw ymwahaniad mewn polisi ar hyn o bryd.  
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