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RHAGAIR
Yn ystod y deuddeg mis diwethaf, mae'r Uned Genedlaethol Troseddau Bwyd (NFCU) ac Uned
Troseddau a Digwyddiadau Bwyd yr Alban (SFCIU) wedi cymryd camau breision, nid yn unig o ran
capasiti a gallu, ond hefyd o ran gwybodaeth.
Mae ein cyd-ddealltwriaeth o'r bygythiadau, y peryglon a'r niwed a achosir gan droseddau bwyd
sy'n effeithio ar y Deyrnas Unedig yn parhau i ddatblygu'n gyflym. Mae strwythur yr adroddiad
hwn yn adlewyrchu hyn, gan ein bod nawr yn canolbwyntio ar y ffyrdd y caiff troseddau bwyd eu
cyflawni, yn hytrach na chyfyngu'n hunain i feddwl ar sail nwyddau unigol.
Mae'r esblygiad hwn yn allweddol, nid yn unig ar gyfer datblygu gweithgarwch gweithredol, ond yn
bwysicach fyth wrth ein galluogi ni i weithio'n rhagweithiol â phartneriaid i atal rhagor o droseddu.
Os gallwn ddeall sut mae troseddu bwyd yn dod i'r amlwg, gallwn gymhwyso'r wybodaeth hon
ar draws ystod o sectorau bwyd. Mae hyn yn ein caniatáu i ganfod ymddygiadau twyllodrus na
fyddem wedi'u canfod yn flaenorol, ond hefyd i nodi gwendidau cyn i droseddwyr fanteisio arnynt.
Fodd bynnag, nid gweithredu ar yr hyn sydd i'w weld nawr yn unig sy'n bwysig, ond hefyd pa
droseddau nad ydym yn eu gweld ar hyn o bryd, a pham. Rydym yn parhau i nodi nifer o achosion
difrifol o droseddau bwyd ar draws y byd. Ar hyn o bryd, ymddengys bod y prosesau trylwyr sydd
gennym ar waith yn y Deyrnas Unedig yn ein diogelu rhag yr achosion gwaethaf, ond ni allwn
fforddio llaesu dwylo. Yn 2017, bydd yr unedau yn parhau i weithio ar y cyd i gasglu ac asesu rhagor
o wybodaeth (intelligence) gwell, i roi mwy o hyder i ni yng nghadwyni cyflenwi'r Deyrnas Unedig.
Rydym wedi cyrraedd sefyllfa lle mae angen cefnogaeth a chydweithrediad llawn ein partneriaid
yn y diwydiant mwy nag erioed. Heb rannu gwybodaeth rhwng y diwydiant a'r unedau, bydd ein
cynnydd yn arafu a bydd yn cyfyngu ar ein gallu i ddiogelu'r diwydiant a defnyddwyr.
Mae rhai partneriaid o fewn y sector bwyd a diod wedi cydnabod hyn, sy'n galonogol, ac mae'r
trefniadau y cytunwyd arnynt hyd yn hyn yn addawol. Ond mae angen gwneud rhagor yn y
maes hwn, ac mae ein hunedau'n edrych ymlaen gyda'i gilydd i weld perthnasau â'r diwydiant
yn datblygu a thyfu er lles pawb. Dim ond partneriaethau gwirioneddol gynhyrchiol fydd yn ein
caniatáu i gynyddu ein dealltwriaeth o beryglon troseddau bwyd i'r lefel nesaf.

Andy Morling
Pennaeth Troseddau Bwyd
Uned Genedlaethol Troseddau Bwyd
Yr Asiantaeth Safonau Bwyd
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Ron McNaughton
Pennaeth Uned Troseddau a
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1 CRYNODEB GWEITHREDOL
Mae gan y sector bwyd a diod arwyddocâd anorfod i'n defnyddwyr a'r cwmnïau sy'n eu
cyflenwi. Mae'n cyfrannu £201 biliwn at wariant defnyddwyr bob blwyddyn – 11 ceiniog o bob
punt rydym yn ei wario – ac mae'n un o'r ychydig sectorau y mae pawb yn rhyngweithio ag
ef bob dydd, p'un ai'n bwyta yn y cartref, yn bwyta allan, yn siopa bwyd ar-lein neu'n dod â
rhywbeth i de o'r siop gig leol. Yn ffisegol ac yn ddiwylliannol, mae'r bwyd rydym yn ei fwyta yn
rhan ohonom.
Mae'n sector y dylai defnyddwyr allu fod â hyder ynddo – ac mae hyn yn wir gan amlaf. Mae ein
bwyd a'n diod ymysg y mwyaf diogel yn y byd, gyda nifer o gynhyrchion o'r Deyrnas Unedig yn
adnabyddus am eu hansawdd.
Yn y mannau y mae'n bodoli, mae troseddu bwyd yn peryglu uniondeb y diwydiant hwn, ac yn
tanseilio hyder y defnyddwyr. Hyd yn oed lle na chaiff y troseddau eu canfod, gall effaith bwyd
a diod is na'r safon fod yn sylweddol ac yn niweidiol.
Yr adroddiad hwn yw'r ail ddogfen i archwilio ac asesu maint a natur bygythiad troseddau bwyd
i'r Deyrnas Unedig. At ddibenion yr adroddiad hwn, rydym wedi mireinio'r modd rydym yn diffinio
troseddau bwyd ychydig, gan ei gategoreiddio fel anonestrwydd difrifol sy'n effeithio'n niweidiol ar
un ai diogelwch neu ddilysrwydd bwyd.
Er ein holl ymdrechion, mae'n parhau i fod yn faes na adroddir amdano ddigon, ac nid yw wedi'i
ddeall yn llwyr. Wedi'r cwbl, bwriedir i dwyll bwyd fod yn anweladwy. Pan fo troseddwyr yn targedu
meysydd bwyd a diod lle bo nodweddion ansawdd yn anodd i ddefnyddwyr wirio eu hunain, mae'n
dod yn fwy cymhleth byth. Bydd rhywfaint o'r darlun troseddau bwyd wastad yn aros yn amhosibl
ei wybod i ryw raddau.

Rydym yn deall llawer mwy na'r llynedd
Aethom ati i archwilio'r peryglon troseddau bwyd am y tro cyntaf yn ein hasesiad llinell sylfaen,
a gyhoeddwyd ym mis Mawrth 2016. Canfuom nifer o ddangosyddion yn nodi lle gall problemau
fodoli, ac yn lle mae'r mwyaf o gyfleoedd i droseddwyr ecsbloetio'r diwydiant bwyd.
Dros y deuddeg mis diwethaf, mae ein dealltwriaeth o droseddau bwyd wedi cryfhau'n sylweddol.
Drwy ryngweithio â phartneriaid, a'r cynnydd yn lefel yr wybodaeth sy'n dod i law, mae'r graddau
y gallwn wneud dyfarniad cadarn ynglŷn â siâp a maint y peryglon troseddau bwyd wedi gwella'n
fawr.
Mae gwaith yr unedau o ran sefydlu llinellau ffôn cyfrinachol a chyhoeddi canllawiau ar gyfer
partneriaid yn y diwydiant yn ddwy enghraifft o sut rydym wedi gwella o ran cyrraedd cynulleidfa
ehangach. Mae hyn wedi cynhyrchu perthnasau cryfach a mwy effeithiol. Eto, mae rhagor i'w
wneud, a byddwn yn parhau i ddwyn perswâd ar bartneriaid yn y sectorau cyhoeddus a phreifat y
gallant fod â hyder ynom, ac y gallant weithio gyda ni.
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Saith math o droseddau bwyd
Mae'r asesiad yn adolygu'r ffurfiau gwahanol o ymddygiad sy'n digwydd o fewn y cadwyni cyflenwi
bwyd y mae troseddwyr yn twyllo defnyddwyr drwyddynt i gynyddu eu henillion ariannol. Mae'r
rhain yn ymestyn o giât y fferm a blaenau traethoedd (drwy ddwyn da byw a chynaeafu pysgod
cregyn yn anghyfreithlon, er enghraifft) hyd at gam-gyfleu cynnyrch ar silffoedd siopau, ar
gownteri siopau cig, ar stondinau marchnad, ar wefannau neu ar fwydlenni sefydliadau arlwyo.
Rydym hefyd yn archwilio'r prosesau canolradd lle mae modd diwygio defnydd neu gyfansoddiad
cynnyrch, ynghyd â sut mae troseddwyr yn defnyddio dogfennau ffug i warantu ansawdd neu
darddiad cynnyrch sy'n is na'r safon neu sy'n beryglus.

Dogfennau ffug
Dargyfeirio gwastraff
Camgyfleu dyddiadau oes

Amnewid cynhwysion

Dwyn

Camgyfleu ansawdd

Prosesu anghyfreithlon

Difwyno

Ffigur 1 – Saith techneg droseddol ynghyd ag un gweithgarwch hwyluso
Rydym wedi canfod bod nifer o'r technegau rydym wedi'u categoreiddio'n cael eu defnyddio ar
draws sawl rhan o'r diwydiant. Drwy fabwysiadu dull o'r newydd i'r asesiad hwn – gan edrych ar
ddefnydd o bob techneg ar draws pob sector yn hytrach nag archwilio pob math o nwyddau yn
unigol – gallwn ganfod dulliau troseddu cyffredin newydd, ac ystyried lle gall datrysiadau mewn un
sector fod yn berthnasol i sectorau eraill.

Beth ydym ni wedi'i ganfod?
Canfu asesiad y llynedd bod peth gorgyffwrdd rhwng troseddu cyfundrefnol (organised crime)
a chyflawni troseddau bwyd. Mae hyn yn wir i raddau helaeth oherwydd ymddengys ei bod bron
yn hanfodol i fod â phresenoldeb cyfreithlon yn y diwydiant bwyd er mwyn gallu ei ecsbloetio'n
droseddol.
Er bod eithriadau i hyn o ran cynhyrchion megis fodca anghyfreithlon neu werthwyr pysgod
stepen y drws sydd heb eu cofrestru, mae ein canfyddiadau'n cadarnhau y dylai ein ffocws
barhau i fod gan fwyaf ar y rheiny sy'n gweithredu o fewn yr economi bwyd a diod, yn hytrach na
throseddwyr o gylchoedd gweithgarwch anghyfreithlon eraill sydd wedi symud i'r maes hwn. Fodd
bynnag, nid yw hyn yn lleihau troseddolrwydd a difrifoldeb diamau yr hyn mae troseddwyr bwyd
yn ei wneud, a'r niwed gallai ei achosi i'r cyhoedd, y llywodraeth a'u cyllidebau perthnasol.
Gallwn fod yn fwy hyderus ynghylch y prif feysydd risg yn y diwydiant, ac felly gallwn ffocysu
ein gweithgarwch fel yr angen. Dylai hyn ystyried y niweidiau ffisegol difrifol ac, yn yr achosion
gwaethaf, y marwolaethau a all ddigwydd o achos troseddau bwyd (er enghraifft mewn perthynas
â gwerthu'r atchwanegiad deietegol gwenwynig 2,4-dinitrophenol (DNP), fodca wedi'i ddifwyno ac
ychwanegu alergenau heb eu datgan i leihau costau cynhyrchu), ond hefyd y gweithgarwch hynny
sy'n caniatáu troseddau eraill, megis defnyddio dogfennau ffug. Bydd yr unedau hefyd yn parhau i
gynnal a chryfhau ymwybyddiaeth o beryglon yn y dyfodol a achosir gan ffactorau sy'n dylanwadu
ar amryw o agweddau'r sector bwyd a diod.
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Ymateb gwybodus sydd wedi'i ffocysu
Mae ein hasesiad yn gliriach ac yn gryfach, ond mae hwn yn faes sy'n anodd ei ddeall, ac mae'r
cyrff llywodraethol lleol a chanolog sy'n rhan o'r gwaith o fynd i'r afael â'r mater hwn mewn
rhyw gapasiti yn parhau i fod yn niferus. Dyma un rheswm pam fod yr Asiantaeth Safonau Bwyd
(ASB) wedi cynnal adolygiad yn ddiweddar o faint, pwerau a chyfrifoldebau'r Uned Genedlaethol
Troseddau Bwyd. Mae'r ASB nawr yn archwilio sut i weithredu ar argymhellion yr adolygiad.
Wrth i Uned Troseddau a Digwyddiadau Bwyd yr Alban barhau i dyfu i'w lawn botensial, bydd dull
cadarn tuag at droseddau bwyd yn cael ei ddarparu mewn modd cryfach fyth ar draws pedair
cenedl y Deyrnas Unedig.
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2 CYD-DESTUN STRATEGOL
2.1 Pwrpas a Strwythur
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2.1.1

Mae Asesiad Strategol o Droseddau Bwyd 2017 yn amlinellu'r ddealltwriaeth gyfredol o
faint a natur peryglon troseddau bwyd i'r Deyrnas Unedig, ac yn amlygu bylchau sylweddol
yn ein dealltwriaeth. Bydd yn helpu i osod y blaenoriaethau strategol ar gyfer troseddau
bwyd yn ystod y flwyddyn i ddod.

2.1.2

Mae'r ail-adrodd yn yr Adroddiad yn adeiladu ar y ddealltwriaeth sylfaenol a sefydlwyd yn
yr asesiad cyntaf, a gyhoeddwyd ym mis Mawrth 2016. Mae'r asesiad yn cynnwys cyfnod
adrodd rhwng 1 Awst 2015 hyd at 30 Medi 2016, er y caiff adroddiadau o du allan i'r cyfnod
hwn eu defnyddio lle bo hyn yn darparu cyd-destun ychwanegol.

2.1.3

Diben y ddogfen hon yw:
●●

amlygu'r themâu a'r tueddiadau mewn gwybodaeth (intelligence) troseddau bwyd,

●●

ystyried lle mae dealltwriaeth sylfaenol y llynedd o beryglon troseddau bwyd y Deyrnas
Unedig yn gryfach, yn gliriach neu wedi newid,

●●

gallu blaenoriaethu'r materion mwyaf niweidiol o ran ymateb y Deyrnas Unedig i
droseddau bwyd,

●●

amlinellu lle mae bylchau sylweddol yn parhau i fod yn ein dealltwriaeth.

2.1.4

Fel y llynedd, mae'r asesiad yn canolbwyntio ar fapio a deall problemau troseddau bwyd
fel y maent yn effeithio ar y Deyrnas Unedig. Ni fydd yn ffurfio adolygiad cynhwysfawr o'r
ymateb i droseddau bwyd gan reoleiddwyr a gorfodwyr cyfraith.

2.1.5

Ar ôl archwilio'r cydgysylltiadau rhwng troseddau bwyd a throseddau cyfundrefnol
ehangach, mae'r asesiad yn edrych yn ei dro ar amryw dechnegau troseddu
rhyng-gysylltiol a welir o fewn troseddau bwyd ar draws ystod o nwyddau. Mae'r dull hwn
yn wahanol i'r un yn yr asesiad llinell sylfaen yn 2016. Rydym yn bwriadu i ddogfen eleni
symud oddi wrth ystyried troseddu o fewn seilos 'math o gynnyrch'. Yn hytrach, rydym am
geisio deall sut y caiff technegau penodol eu defnyddio ar draws ystod o gynhyrchion yn y
sectorau bwyd, diod a bwyd anifeiliaid, ac ar bwyntiau gwahanol yn y gadwyn gyflenwi.

2.1.6

Mae Atodiad A yn darparu cyd-destun i'r asesiad hwn. Mae'n cynnwys:
●●

Trosolwg o'r ffurfiau amrywiol o niwed a all ddigwydd o achos gweithgarwch y rheiny
sy'n troseddu, gan gynnwys yn ffisegol, yn ariannol ac o ran enw da;

●●

Ffeithlun yn amlinellu rhywfaint o'r prif ffactorau sy'n effeithio ar safbwyntiau
defnyddwyr, ac yn archwilio eu perthnasedd i droseddau bwyd;

●●

Adolygu ffactorau a nodwyd ar yr ochr gyflenwi, a newidiadau mewn galw, sy'n
gysylltiedig ag un ai gwendidau posibl neu wendidau gwirioneddol i droseddau bwyd.
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2.2 Diffinio troseddau bwyd
2.2.1

Wrth geisio rhagor o eglurdeb, rydym wedi mireinio ychydig ar y diffiniad o droseddau
bwyd a ddefnyddiwyd yn ein hasesiad diwethaf.

Troseddau bwyd
Anonestrwydd difrifol sy'n effeithio'n niweidiol ar un ai diogelwch neu ddilysrwydd
bwyd.
2.2.2

Wrth edrych ar ganfyddiadau'r llynedd, ac fel y crybwyllwyd yn yr adran flaenorol, mae'r
unedau wedi bod yn gosod eu dealltwriaeth, a'u hymateb, mewn perthynas â throseddau
bwyd mewn cyd-destun, drwy gategoreiddio'r gweithgarwch yn un neu ragor o'r saith
techneg troseddau bwyd. Yn ogystal, nodir twyll o ran dogfennau fel thema sy'n rhedeg ar
draws nifer o'r saith dechneg, ac felly bydd yn cael ei archwilio ar wahân yn yr adroddiad hwn.

2.2.3

Mae cryfder ein canfyddiadau, a'r blaenoriaethu cymariaethol o'r peryglon rydym yn eu
nodi, wedi'i danategu gan ddefnyddio dull risg a ddefnyddir gan nifer o asiantaethau
gorfodi cyfraith a sefydliadau perthynol.1 Mae hyn yn hanfodol ar gyfer cymharu achosion
o droseddu bwyd sy'n wahanol iawn o ran maint, amlder, niwed a maint y budd ariannol i'r
sawl sy'n cyflawni'r drosedd.

2.3 Tarddiadau gwybodaeth a chyfyngiadau
2.3.1

Mae'r asesiad hwn yn defnyddio gwybodaeth (information ac intelligence) a gwybodaeth
(intelligence) a dderbynnir yn rheolaidd gan ystod o darddiadau. Mae'r rhain yn cynnwys
awdurdodau lleol, cyrff gorfodi cyfraith a rheoleiddio, y rheiny sy'n gweithio yn y sectorau
bwyd a diod ac aelodau o'r cyhoedd. Ychwanegir at hyn gan wybodaeth a gynhyrchir gan
staff yr ASB a Safonau Bwyd yr Alban.

2.3.2

I ychwanegu at y data, rhannwyd gofynion gwybodaeth â rhanddeiliaid mewnol a
phartneriaid allanol. Cynhaliwyd cyfarfodydd adrodd ag arbenigwyr pwnc lle bo'n
berthnasol.

2.3.3

Yn hytrach na darparu holiadur i'w lenwi, mae'r Uned Genedlaethol Troseddau Bwyd wedi
ceisio casglu gwybodaeth gan nifer o bartneriaid fel rhan o 'fusnes fel arfer'. Defnyddiodd
Uned Troseddau a Digwyddiadau Bwyd yr Alban ddogfen strwythuredig i sicrhau
ymatebion gan bartneriaid yn yr Alban. Rhestrir y cyrff a gymerodd ran yn Atodiad B.

2.3.4

Ychwanegwyd at yr hyn a gasglwyd gan yr Uned Genedlaethol Troseddau Bwyd ac Uned
Troseddau a Digwyddiadau Bwyd yr Alban gan staff yr ASB yng Nghymru a Gogledd
Iwerddon, ynghyd ag Uned Cydgysylltu Twyll Bwyd Cymru.

Darlun sy'n cryfhau
2.3.5

Mae'r sail dystiolaeth ar gyfer yr asesiad hwn yn gryfach, sy'n adlewyrchu gweithrediadau
gwybodaeth fwy gwybodus ac sydd wedi'u sefydlu'n well. Mae'n dangos dull sy'n aeddfedu
tuag at faes sylweddol a chymhleth.

1 Rheoli Risg mewn Gorfodi Cyfraith (MoRiLE) – casgliad o ddulliau asesu risg sydd wedi’u llunio ar y cyd i’w defnyddio mewn
gwaith cynllunio a blaenoriaethu strategol a thactegol. Mae’n ymgorffori asesiad o niwed, tebygolrwydd a safle cyfundrefnol.
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2.3.6

Er nad yw lefel yr wybodaeth a gofnodir yn fesur procsi cywir o ansawdd da, mae cynnydd
blynyddol sylweddol wedi bod yn nifer y cofnodion gwybodaeth ar ein systemau. Mae gan
yr Uned Genedlaethol Troseddau Bwyd ddwywaith yr wybodaeth yn ein cronfeydd data
o'i gymharu â'r un cyfnod adrodd 12 mis yn ôl. Rydym wedi llwyddo i gasglu bron i 1,400 o
ddarnau o wybodaeth gofnodedig mewn perthynas â materion ar draws y Deyrnas Unedig.

2.3.7

Mae'r rhesymau posibl am y cynnydd hwn mewn gwybodaeth yn cynnwys:
●●

yr unedau yn sefydlu llinellau ffôn cyfrinachol yn 2016, a oedd yn gwella gallu aelodau o'r
cyhoedd ac unigolion sy'n gweithio yn y sector bwyd a diod i roi gwybod am droseddau
bwyd;

●●

datblygu gweithrediadau o fewn yr unedau ac yn yr ASB yng Nghymru a Gogledd
Iwerddon, yn arwain at ragor o weithgarwch datblygu gwybodaeth a rhagor o
wybodaeth yn cael ei chynhyrchu;

●●

ymholiadau cryfach a defnyddio setiau data megis System Arolygu Bwyd y Deyrnas
Unedig (UKFSS), gan sicrhau y caiff yr asesiad ei gyfoethogi gan y darlun cyflawn o
samplu gan awdurdodau lleol ac iechyd porthladdoedd;

●●

gwell defnydd o ddulliau sganio'r gorwelion ac adroddiadau gan ddefnyddwyr, a rhagor
o ymgysylltu â'r gymuned academaidd (gan gynnwys astudiaethau o fewn y rhaglen
Deall Heriau y System Fwyd, a ariennir gan yr ASB a'r Cyngor Ymchwil Economaidd a
Chymdeithasol).

Cyfyngiadau
2.3.8

Fel asesiad llinell sylfaen y llynedd, profwyd heriau wrth sicrhau ymatebion i'r gofyniad
gwybodaeth gan rai partneriaid. Mae rhai heriau'n ymwneud ag absenoldeb cytundebau
rhannu gwybodaeth ffurfiol, gan gynnwys yng Ngogledd Iwerddon, lle mae perthnasau
wedi'u sefydlu'n fwy diweddar.

2.3.9

Mae cefnogaeth gan bartneriaid rheoleiddio a'r heddlu yn parhau i ddibynnu ar eu
penderfyniadau o ran capasiti a blaenoriaethau eraill. Mae'n debygol bod lefelau ariannu'r
sector cyhoeddus yn golygu y bydd parhad yn yr angen i wneud penderfyniadau o'r
fath ar draws y cylchoedd gorfodi bwyd a rheoleiddio. Mae'r angen am ddull o wneud
penderfyniadau'n seiliedig ar dystiolaeth ac am flaenoriaethu cadarn a thryloyw yn parhau.

2.3.10 Roedd yr adolygiad annibynnol diweddar o'r Uned Genedlaethol Troseddau Bwyd, a
gynhaliwyd dwy flynedd ar ôl ei sefydlu, yn argymell y dylid cynyddu capasiti, gallu
a phwerau cysylltiedig yr Uned i gynnwys y gallu i ymchwilio. Ystyriwyd yr adolygiad
hwn gan Fwrdd yr ASB ym mis Tachwedd, ac mae'r Asiantaeth nawr yn gweithio i roi'r
argymhellion ar waith.
2.3.11

Mae rôl cyrff gorfodi cyfraith a rheoleiddio wrth atal a chanfod troseddau bwyd yn
ddiamau o ystyried y sgiliau, yr wybodaeth, y profiad a'r pwerau y mae sefydliadau
o'r fath yn meddu arnynt. Fodd bynnag, nid yw hyn yn rhyddhau'r diwydiant bwyd o'u
cyfrifoldebau sylfaenol o sicrhau bod bwyd yn ddiogel, i weithio tuag at sector heb
droseddau bwyd, ac i gefnogi ein hymdrechion i gyflawni hyn.

2.3.12 Pan fo'r diwydiant bwyd cyfreithlon yn canfod troseddau bwyd, mae'n rhaid i fusnesau
deimlo eu bod yn gallu adrodd am amheuon yn hytrach na mynd i'r afael â nhw drwy
eu perthnasau cytundebol â chyflenwyr. Er y cydnabyddir sensitifrwydd masnachol,
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gall rhannu gwybodaeth rhwng y sector cyhoeddus a phreifat ill dau ond arwain at well
canlyniadau ar gyfer defnyddwyr a busnesau bwyd fel ei gilydd.
2.3.13 Mae ymgysylltiad â phartneriaid yn y diwydiant wedi parhau ar gyflymder. Mae'r ddwy
uned wedi bod yn cynyddu ymwybyddiaeth o droseddau bwyd drwy weithio â sefydliadau
masnachu, ac mae nifer o'r grwpiau hyn wedi bod yn lledaenu ac yn ymateb i'r gofynion
gwybodaeth a baratowyd gan yr Uned Genedlaethol Troseddau Bwyd ac Uned Troseddau
a Digwyddiadau Bwyd yr Alban.
2.3.14 Cyhoeddodd yr Uned Genedlaethol
Troseddau Bwyd ganllawiau ar gyfer
partneriaid yn y diwydiant yng Nghymru,
Lloegr a Gogledd Iwerddon hefyd, yn nodi
sut gallant weithio â'r uned, a pha
sicrwydd gellid ei ddarparu o ran
diogelwch yr wybodaeth maent yn ei
darparu.2

“pan fo'r diwydiant bwyd
cyfreithlon yn canfod
troseddau bwyd, mae'n rhaid
i fusnesau deimlo eu bod
yn gallu rhoi gwybod am
amheuon”

2.3.15 Nid ydym yn gallu ychwanegu gwybodaeth am y 'parthau diogel' a sefydlwyd yn unol ag
argymhellion Adolygiad Elliott at ein hasesiad yn llwyr eto. Fodd bynnag, mae un cytundeb
sy'n caniatáu i hyn ddigwydd wedi'i gwblhau. Mae Safonau Bwyd yr Alban a Rhwydwaith
Wybodaeth y Diwydiant Bwyd wedi arwyddo Cytundeb Rhannu Gwybodaeth, yn nodi'r
dull ar y cyd y gall y rheoleiddiwr a'r diwydiant ei ddefnyddio i fynd i'r afael â throseddau
bwyd. Mae'r ASB yn awyddus i ddatblygu perthynas debyg, ac yn gweithio â Rhwydwaith
Wybodaeth y Diwydiant Bwyd i wella ar hyn wrth symud ymlaen.
2.3.16 Mae'n bosibl bod aelodau o'r cyhoedd yn parhau i'w gweld yn anodd nodi bod y broblem
bwyd maent yn rhoi gwybod amdani yn weithred o dwyll. Serch hynny, mae cynnydd
amlwg yn y llif o wybodaeth gan aelodau'r cyhoedd, ac mae mawr ddiolch i'r llinellau
adrodd y cyfeiriwyd atynt uchod am hynny.
2.3.17 Mae angen gosod ein dealltwriaeth o'r tirlun troseddau bwyd yng nghyd-destun
ymwybyddiaeth o beryglon sy'n dod i'r amlwg, y gellir eu harchwilio a'u hatal cyn iddynt
ddatblygu a niweidio defnyddwyr a'r diwydiant. Mae'r unedau'n gweithio'n galed i
ddatblygu a chadw'r mewnwelediad hwn, ac mae hwn yn faes arall lle mae cefnogaeth
partneriaid wedi bod yn fuddiol, ond gallai dyfu ymhellach.
2.3.18 Rydym yn nodi bod natur yr wybodaeth gan rai ffynonellau yn debygol o fod wedi'i
dylanwadu arni, i raddau, gan flaenoriaethau samplu a gytunwyd arnynt gan yr ASB,
Safonau Bwyd yr Alban ac awdurdodau lleol ar gyfer y cyfnod hwn, a hefyd gan safbwynt
proffesiynol ymarferwyr.
2.3.19 Gall samplu fod yn ddrud, a dylid ei ddefnyddio'n gymesurol, ac mae'n rhesymol dadlau y
dylid ei ddefnyddio mewn ardaloedd lle disgwylir lefelau diffyg cydymffurfio uwch, neu lle
byddai goblygiadau mwy difrifol o ganlyniad i ganlyniadau negyddol. Fodd bynnag, gall hyn
olygu bod y ffurf hon o oruchwylio yn well o ran rheoli meysydd risg adnabyddus yn hytrach
na chanfod meysydd newydd anrhagweladwy o ddiffyg cydymffurfio.
2.3.20 Felly mae'r potensial o duedd cadarnhau (confirmation bias) yn parhau, a bydd hynny'n
cael ei ystyried yn y dyfarniadau a wneir yn yr adroddiad hwn.

2 https://www.food.gov.uk/wales/about-fsa-wales/cymru/gorfodi/ncfu-cymraeg/industryguide-nfcu
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3 TROSEDDAU BWYD A
THROSEDDU CYFUNDREFNOL
3.1.1

Nid oes llawer o dystiolaeth i awgrymu bod llawer o'r hyn a ystyrir yn gyffredinol fel
'troseddu cyfundrefnol' mewn gweithgarwch troseddau bwyd. At hynny, nid oes llawer
o dystiolaeth bod troseddwyr sy'n bodoli eisoes yn mudo i'r sector bwyd. Mae eithriadau
i hyn, a drafodir yn nes ymlaen yn yr asesiad, ond rhan fechan iawn o'r tirlun troseddau
bwyd yw hyn.

3.1.2

Nid yw hyn yn golygu nad yw troseddu bwyd yn gyfundrefnol nac yn ddifrifol yn y modd y
caiff ei gynllunio, ei gyflawni a'i guddio. At hynny, nid yw'r ffaith fod y troseddwyr yn aml
yn dod o du mewn i'r sector bwyd yn eu heithrio rhag cael eu hystyried fel troseddwyr, nac
fel troseddwyr cyfundrefnol. Gall eu gweithgarwch mewn rhai achosion fodloni diffiniad
troseddu cyfundrefnol, neu droseddu cyfundrefnol ddifrifol yn yr Alban.3

3.1.3

Fodd bynnag, rydym yn asesu bod troseddau bwyd yn cynrychioli'n bennaf anterth
dirywiad graddol mewn gonestrwydd busnes bwyd. Mae'r dirywiad tuag at droseddu
yn digwydd ar hyd graddfa lithro, yn hytrach na thrwy weithredwyr yn gwneud un
penderfyniad di-droi'n-ôl i weithredu'n anghyfreithlon.

3.1.4

Felly, rydym yn glynu wrth ein safbwynt bod mynediad at fecanweithiau cynhyrchu, storio
a dosbarthu addas, gwybodaeth am fannau gwerthu a'r maes pwnc - sydd wedi'i gyfyngu
i raddau helaeth i'r rheiny sy'n rhan o fusnesau bwyd - yn parhau i fod yn hanfodol wrth
gyflawni'r mwyafrif o droseddau bwyd yn effeithiol.

3.1.5

Mae data gorfodi cyfraith y Deyrnas Unedig yn parhau i nodi nifer bach o grwpiau troseddu
cyfundrefnol y mae eu gweithgarwch yn gysylltiedig â mewnforio bwyd yn anghyfreithlon,
neu ymddengys eu bod yn gysylltiedig â bwyd yn anuniongyrchol. Fodd bynnag, mae
dadansoddiad manylach o'r data hwn yn dangos bod llai o gysylltiadau materol rhwng y
grwpiau hyn a throseddau bwyd nag adroddwyd amdanynt y llynedd.

3.1.6

Mewn perthynas â photsio pysgod a helgig y mae'r pwynt gorgyffwrdd mwyaf cyffredin,
ond gall hyn fod yn ddangosydd o'r mannau y mae'r cyfrifoldebau'n perthyn ar gyfer
yr amryw agweddau ar droseddau bwyd, yn hytrach nag adlewyrchiad gwirioneddol o
effaith troseddu cyfundrefnol. Mae'r troseddau hyn o fewn cylch gwaith yr heddlu (yn aml
o dan nawdd Unedau Troseddu Bywyd Gwyllt lleol neu genedlaethol), ac felly dyma pam
eu bod yn amlycach mewn setiau data gorfodi cyfraith fel hyn. Awdurdodau lleol sydd
â'r rôl arweiniol mewn ymchwiliadau twyll bwyd, ac ni fydd eu gweithgarwch yn cael ei
adlewyrchu yma.

3.1.7

Canfuodd rhywfaint o'n gwaith ymgysylltu, fodd bynnag, gysylltiadau rhwng troseddwyr
cyfundrefnol fwy sefydledig a throseddau bwyd. Nid oes llawer o'r rhain, ac maent yn
eithriadau yn hytrach na rheol. Mae awdurdodau'r Alban, er enghraifft, yn nodi symudiad
troseddwyr cyfundrefnol at gynaeafu pysgod cregyn yn anghyfreithlon.

3 http://www.gov.scot/Topics/Justice/policies/reducing-crime/organised-crime
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O'n dadansoddiad ni, mae mewnforio, gwerthu a dosbarthu alcohol anghyfreithlon yn
un o'r meysydd hawsaf i'r rheiny sydd heb droedle yn yr economi bwyd a diod (sydd o
gylchoedd troseddol eraill o bosibl) gymryd rhan ynddynt, ac mae tystiolaeth gyfyngedig o
hyn. Rydym wedi derbyn rhywfaint o wybodaeth gan bartneriaid sy'n awgrymu bod grŵp
troseddu cyfundrefnol yn cymryd rhan yn y fasnach hon yng Ngogledd Orllewin Lloegr. Nid
yw fodca yn ddarfodus ac mae'n hawdd ei gludo, ac mae llwybrau gwerthu anffurfiol drwy
fanwerthwyr annibynnol graddfa fach a all helpu i gael mynediad at gwsmeriaid sy'n llai
tebygol o herio cynnyrch o ansawdd gwael. Heblaw am ddistyllu'r cynnyrch anghyfreithlon
(a all ddigwydd un ai yn y Deyrnas Unedig neu dramor), nid oes angen unrhyw arbenigedd
technegol na chyfreithiol i gymryd rhan yn y fenter droseddol hon.

Troseddu Cyfundrefnol yr Eidal a Mozzarella
Bu i adroddiad academaidd yn adolygu cynhyrchiant mozzarella yn Ne'r Eidal
ragdybio presenoldeb dylanwad llai uniongyrchol troseddu cyfundrefnol ar y sector
bwyd. Roedd hyn mewn perthynas â sut gall presenoldeb troseddu cyfundrefnol
sylweddol mewn cymuned achosi amgylchedd socio-economaidd, lle daw diffyg
cydymffurfiaeth yn gyffredin ac yn dderbyniol.
Yn y senario hon, nid yw troseddu cyfundrefnol yn rheoli'r busnesau bwyd, ond mae'n
dylanwadu ar agweddau tuag at anghyfreithlondeb o fewn y diwydiant, ac mae'n
niweidio enw da y rhan sylweddol o'r diwydiant sy'n gweithredu'n gyfreithlon.4
3.1.9

Mae'r ffyrdd y mae troseddu ehangach yn bodoli yn y sector bwyd yn parhau i fod yn
amlwg. Mae gwaith yr Awdurdod Meistri Gangiau a Chamdriniaeth Llafur yn aml yn
cynnwys cysylltu ag ystod eang o fusnesau bwyd. Caiff presenoldeb gweithwyr mudol
anawdurdodedig mewn busnesau bwyd hefyd ei nodi ac eir i'r afael â'r mater gan
asiantaethau perthnasol y Swyddfa Gartref.

3.1.10

Gall Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi a Llu'r Ffiniau hoelio eu sylw ar y rheiny sy'n ceisio
ailgyfeirio cynhyrchion bwyd megis alcohol drwy lwybrau cudd er mwyn osgoi talu tollau.
Ymhlith enghreifftiau eraill o dwyll cysylltiedig â bwyd a diod, a ganfuwyd drwy ymgysylltu
â phartneriaid, mae twyll TAW cymhleth.

3.1.11

Gallwn hefyd droi at gysylltiadau yn barhaus rhwng unigolion sy'n rhan o werthu
(a cham-werthu) pysgod wrth ddrysau tai, a throseddau ar stepen y drws eraill megis
troseddu 'tynnu sylw' (distraction offending). Nodwyd hyn yn flaenorol yng Ngogledd
Ddwyrain Lloegr, ond mae gwybodaeth hefyd wedi awgrymu (ac yn gorgyffwrdd â)
troseddu tebyg yng Nghymru, gyda chysylltiadau â gweithgarwch gwyngalchu arian. Yn yr
Alban, mae hyn yn parhau i fod yn broblem, yn enwedig yn rhanbarth canol a de'r Alban, a
briodolir yn bennaf i droseddwyr o Ogledd Ddwyrain Lloegr.

4 De Roza, Trabalzi, 2016, Everybody does it – or how illegality is socially constructed in a southern Italian food network,
Journal of Rural Studies.
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4 PERYGLON – TECHNEGAU
TROSEDDU BWYD
4.1 Trosolwg
4.1.1

Mae'r saith dechneg mewn perthynas â throseddau bwyd, ynghyd â'r gweithgarwch o
alluogi twyll dogfennau, wedi'u gosod mewn graff isod. Cyflwynir y technegau mewn trefn
sy'n debyg i gamau'r gadwyn gyflenwi lle gwelir y technegau amlaf.

Ffigur 2: Saith techneg droseddu ynghyd ag un gweithgarwch hwyluso

Dwyn

Prosesu'n anghyfreithlon

Dargyfeirio gwastraff

Difwyno

Amnewid cynhwysion

Camgyfleu tarddiad, ansawdd neu fuddiannau

Camgyfleu dyddiadau oes

Dogfennau Ffug
4.1.2
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Daeth y deipoleg hon o'r gwaith yn ein hasesiad cyntaf, ac mae'n strwythuro'r dull ar gyfer
yr ail. Mae ein dealltwriaeth o gyd-ddibyniaeth y technegau troseddu hyn wedi cynyddu.
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4.1.3

Gall y gyfran o logiau gwybodaeth mewn perthynas â phob un o'r technegau roi gwybod i
ni am gyffredinrwydd perthnasol y technegau hyn. Er hynny, efallai ei fod yn dweud rhagor
wrthym o ran ble daw'r wybodaeth hon mewn perthynas â'r meysydd hyn, a pha mor
hawdd yw dod ar draws gwybodaeth o'r fath.

4.1.4

Gall lefel yr wybodaeth, er enghraifft, o amgylch prosesu anghyfreithlon (sy'n gysylltiedig
â'r diwydiant cig yn bennaf), fod o achos maint y fframwaith rheoleiddio o amgylch
prosesu cig a lladd anifeiliaid. Gall y posibilrwydd o gamarwain fod yn rhywbeth sy'n haws
i ddefnyddwyr ei nodi, tra bo materion megis dargyfeirio gwastraff, difwyno ac amnewid
cynhwysion yn fwy tebygol o gael eu hadrodd gan fusnesau sy'n deall prosesau bwyd a
chynhyrchu diod, neu gan awdurdodau lleol sydd wedi cynnal samplu neu ymchwiliadau
eraill.

	Ffigur 3: Adroddiadau gwybodaeth mewn perthynas â thechneg troseddu a
galluogwyr a nodwyd – % sy'n cyfeirio at bob techneg (mae'n bosibl bod y logiau'n
berthnasol i fwy nag un dechneg)
Dwyn
Prosesu anghyfreithlon
Dargyfeirio gwastraff
Difwyno ac amnewid cynhwysion
Camgyfleu
Dogfennau ffug
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%
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40%

4.1.5

Mae dwyn a gweithgarwch cysylltiedig yn tueddu i fod ar ddechrau'r gadwyn gyflenwi
troseddau bwyd – a gall gynnwys dargyfeirio gwastraff lle mae cynnyrch wedi'i ddarparu i
gwmni er mwyn ei waredu. Maent yn rhagflaenyddion cyffredin i brosesu anghyfreithlon.
Ynghyd ag arwain at gamgyfleu ansawdd, gall dargyfeirio gwastraff hefyd arwain at
ddiwygio anawdurdodedig a cham-gyfleu dyddiadau oes.

4.1.6

Mae amnewid cynhwysion a difwyno yn effeithio ar gynhyrchion cyn y pwynt gwerthu. Gall
hyn ddigwydd yn agos at y pwynt cynhyrchu cynradd (dramor o bosibl), tra bod y cynnyrch
dan reolaeth perchennog neu broseswr canolradd, neu yn y sefydliad manwerthu neu
arlwyo a fydd yn cyflenwi'r cynnyrch i'r defnyddiwr terfynol.
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4.1.7

Camgyfleu yw'r agwedd olaf ac amlycaf ar anonestrwydd gan weithredwr busnes bwyd,
sy'n golygu cyflenwi cynnyrch is na'r safon i ddefnyddiwr heb fod ganddynt unrhyw syniad.
Yn y pen draw, dyma sy'n cuddio diffygion anweledig cynnyrch rhag y defnyddiwr arferol.
Gan fod elfen o gamgyfleu ynghlwm â'r holl droseddau bwyd, efallai nad yw'n syndod mai
dyma'r agwedd y mae'r unedau'n derbyn y mwyafrif o wybodaeth yn ei gylch.

4.1.8

Fodd bynnag, er ei fod yn gyffredin, nid yw camgyfleu yn hanfodol bob tro. Gall defnyddiwr
ymwybodol resymoli prynu cynnyrch anghyfreithlon os yw cynnyrch, a/neu ei bris, yn
ddigon atyniadol. Gallant faddau diffygion o ran ansawdd o achos y pris.

4.1.9

Eir i'r afael â'r amryw fathau o gamgyfleu fel un thema eang yn y ddogfen hon, gan fod y
gwahaniaeth rhwng y ddwy ffurf o gamgyfleu wedi dod yn llai amlwg ar ôl dadansoddi.
Mae diwygio dyddiad para yn un ffordd o gamgyfleu pa mor ffres yw cynnyrch, ond
gellir cyflawni hyn hefyd drwy brosesau eraill. Sut bynnag y mae'r gweithgarwch hwn yn
digwydd, gallai arwain at berygl clir i iechyd y cyhoedd o ran gwerthu, storio a bwyta'r
cynnyrch.

4.1.10

Mewn rhai sefyllfaoedd, mae'r continwwm rhwng difwyno ac amnewid cynhwysion wedi
arwain at gyfuno'r materion hyn hefyd yn un adran.

4.1.11

Mae pob adran o'r pennod hwn yn ceisio canfod beth sy'n gyffredin rhwng y gwahanol
dechnegau a drafodir, ynghyd ag awgrymu lle caiff y risg o fewn pob maes ei ystyried i fod
fwyaf difrifol.

4.2 Dwyn
Dwyn: Cymryd meddiant o gynhyrchion bwyd, diod neu fwyd anifeiliaid yn
anonest oddi wrth eu perchennog cyfreithiol gyda'r nod o elwa'n ariannol o'u
defnyddio neu eu gwerthu.

14

4.2.1

Mae troseddu meddiangar (acquisitive) o fewn y diwydiant bwyd yn cynnwys dwyn da
byw; potsio anifeiliaid hela gwyllt a physgod; cynaeafu pysgod cregyn yn anghyfreithlon;
a mabwysiadu hunaniaeth unigolyn neu gwmni yn anonest er mwyn derbyn stoc drwy
dwyll. Mae'r mathau hyn o droseddu yn debygol iawn o fod yn gysylltiedig â throsedd arall
ddilynol neu dramgwyddau rheoleiddio. Mae rhai enghreifftiau o droseddu yn y maes hwn
yn dangos lefel amlwg o drefnu.

4.2.2

Bydd troseddwyr yn elwa'n ariannol o'r gweithgarwch hwn un ai drwy werthu ymlaen ar y
farchnad anghyfreithlon, neu drwy guddio tarddiad y cynnyrch i edrych yn ddilys, ac felly'n
caniatáu ei werthiant drwy gyfryngau cyfreithlon.

4.2.3

Gall bwyd sy'n cael mynediad at y gadwyn gyflenwi drwy ddwyn, potsio neu gynaeafu
anghyfreithlon achosi peryglon diogelwch bwyd sylweddol, gan efallai nad yw'r bwydydd
hyn wedi bod yn destun unrhyw fesurau rheoli swyddogol, arolygiadau neu brofion cyn
cyrraedd y defnyddwyr. Gall meysydd risg eraill gynnwys dull storio a chludo'r cynnyrch,
cyflwr yr anifail adeg y lladd, a'r posibilrwydd o halogiad microbiolegol, yn enwedig mewn
pysgod cregyn.
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4.2.4

Y bwyd sy'n ymddangos amlaf yn yr wybodaeth sydd gennym o amgylch troseddau bwyd
meddiangar yw cig coch, a'r da byw a fegir i'w gynhyrchu. Gall fod yn rhagflaenydd clir i
achosion mwy uniongyrchol o droseddu, ac mae adroddiadau'n awgrymu bod da byw a
gaiff eu dwyn yn llawer mwy tebygol o ddiweddu yn y gadwyn fwyd drwy lwybrau sydd
heb eu cymeradwyo na'u rheoleiddio, ac felly'n achosi risg iechyd i'r defnyddiwr terfynol.

4.2.5

Mae cysylltiadau agosach rhwng yr unedau a phartneriaid yn cyfrannu at well
ddealltwriaeth o ddwyn da byw ac o sut mae anifeiliaid yn mynd i mewn i gadwyn fwyd
pobl. Mae hefyd yn caniatáu canfod anifeiliaid o'r fath os cânt eu cymryd i'w lladd mewn
safle wedi'i gymeradwyo. Fodd bynnag, nid oes tystiolaeth o ran union bwynt mynediad
anifeiliaid sydd wedi'u dwyn i gadwyn fwyd pobl yn aml.

Astudiaeth Achos: Dwyn da byw
Ym mis Ebrill 2016, adroddwyd bod 450 o ddefaid Cheviot cyfoen wedi'u
dwyn o ffermydd yn Dumfries a Galloway. Mae lladrad mor fawr yn awgrymu
rhywfaint o drefnu, a'r wybodaeth a'r rhwydwaith mewnol i ymdrin â'r
anifeiliaid a chynnal eu hansawdd cyn eu gwerthu neu eu lladd.
Mae targedu defaid beichiog yn rhoi'r cyfle i droseddwyr gynyddu eu
henillion, a chyflwyno ŵyn i'r farchnad gyda'r ymddangosiad o fod yn
gyfreithlon.

4.2.6

Yn ôl honiadau ei ddeiliaid polisi, mae'r yswiriwr gwledig Undeb Cenedlaethol yr
Amaethwyr yn amcangyfrif bod dwyn da byw yn costio dros £2.9 miliwn y flwyddyn i
amaethyddiaeth y Deyrnas Unedig.5 Mae ein data yn cadarnhau nifer o achosion o ddwyn
da byw a gofnodwyd drwy gydol y Deyrnas Unedig, gyda 2,099 o ddefaid, 28 o wartheg ac
wyth mochyn wedi'u dwyn a'u cofnodi mewn 22 adroddiad gwybodaeth a dderbyniwyd
gan bartneriaid. Rydym yn cydnabod mai ciplun yn unig o'r broblem gyflawn yw hyn. Mae
maint y lladradau hyn yn amrywio o niferoedd isel o dda byw wedi'u cymryd dros gyfnod
o amser, i niferoedd uwch wedi'u dwyn mewn un noson. Mae gan y mater hwn effeithiau
rhanbarthol amlwg, gyda'r mwyafrif o'r adroddiadau mewn perthynas â Swydd Aberdeen,
Gogledd Swydd Efrog, Avon a Gwlad yr Haf, Cymru a Gogledd Iwerddon (ardal Armagh
City, Banbridge a Craigavon yn benodol).6

4.2.7

Mae troseddwyr yn dangos ymwybyddiaeth o werth cyfredol a dyfodol yr eiddo maent
yn ei dargedu, fel mae lladradau cywion dofednod a defaid beichiog yn ei ddangos. Mae
defaid wedi bod yn darged penodol, efallai gan ei bod yn haws rheoli'r math hwn o dda
byw yn gorfforol o'i gymharu ag eraill, ac o achos y prosesau gwahanol a ddefnyddir i
gofnodi eu symudiadau yn swyddogol.

4.2.8

Mae marchnad anghyfreithlon 'smokies' (adran 4.3.7) yn gwneud dwyn defaid yn fusnes
enillfawr. Mae'r fasnach anghyfreithlon hon angen un ai cyfranogiad lladd-dai diegwyddor
i ladd y defaid a pharatoi'r carcas, neu gyfraniad unigolion sy'n meddu ar y sgiliau ac sy'n
fodlon prosesu'r da byw sydd wedi'i ddwyn ar safleoedd eraill.

5 NFU Mutual, Rural Crime Report 2016.
6 PSNI (2016), Agricultural and Rural Crime in Northern Ireland: Quarterly Update to 30 September 2016.
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Mae cynnydd diweddar ym mhrisiau a'r galw am gig eidion Prydeinig, ynghyd â gostyngiad
mewn cyflenwad, wedi gwneud dwyn gwartheg yn opsiwn mwy atyniadol hefyd.
Adroddwyd bod nifer y gwartheg cig eidion rhwng 24 a 30 mis ar draws Prydain Fawr 2%
yn is na'r llynedd,7 ac adroddodd lladd-dai'r Alban ostyngiad o 3% yn y trwybwn o wartheg
dethol o'i gymharu â'r llynedd.

4.2.10 Rydym yn ystyried y maes dwyn dofednod fel un sy'n peri llai o bryder, o achos bod
llawer llai o adroddiadau. Mae'r achosion y mae'r unedau'n gwybod amdanynt yn ffigurau
sengl isel, ac yn dod at 135 o adar ar draws y Deyrnas Unedig, ac mewn perthynas ag ieir,
gwyddau a hwyaid yn gyffredinol. Mae'r rhain yn cynnwys troseddau bach a manteisgar,
ynghyd â lladradau mwy sydd angen rhywfaint o drefnu er mwyn cludo, storio a lladd yr
adar. Roed un lladrad ym mis Gorffennaf 2016 yn cynnwys 80 o gywion gwyddau, a oedd
wedi'u magu ar gyfer y Nadolig, a gymerwyd o fferm yn Avon a Gwlad yr Haf.
4.2.11 Mae'r darlun gwybodaeth cyfredol ar botsio yn parhau i fod yn gyfyngedig, ond mae nifer
yr adroddiadau wedi treblu o'i gymharu â'r asesiad blaenorol (15 adroddiad o'i gymharu
â chwech). Nodwyd potsio fel blaenoriaeth o ran troseddau bywyd gwyllt y Deyrnas
Unedig ar gyfer y cyfnod 2016-18. Yn yr Asesiad Strategol diweddar ar gyfer troseddau
bywyd gwyllt, a baratowyd gan yr Uned Troseddu Bywyd Gwyllt, mae potsio yn cyfrannu
39.3% (3,096 o adroddiadau) at yr holl wybodaeth a ddaw i law (yn ystod cyfnod o ddwy
flynedd).8 Mae potsio ceirw yn cyfrannu at 26.1% o hyn, gydag ychydig yn llai na hanner
(49.8%) yr holl adroddiadau maent yn eu derbyn yn deillio o Dde Orllewin Lloegr.
4.2.12 Mae potswyr, a'r rheiny sy'n ymdrin â chig wedi'i botsio, yn gweithredu ar raddau amrywiol
o gymhlethdod. Gellir symud stoc dros bellteroedd gweddol fawr, gan achosi risgiau posibl
o ran dull cludo a storio'r cig.
4.2.13 Mae potsio ceirw i'w gwerthu i gigyddion, busnesau bwyd yn derbyn helgig tu allan
i'r tymor, a saethu heb drwydded oll yn faterion a gaiff eu hadrodd amdanynt mewn
perthynas â gweithgarwch potsio. Nodir potsio eog hefyd ar raddfa fach ar draws yr Alban
a Northumbria. Caiff pysgod eu gwerthu am bris drud, a'u gwyngalchu (laundered) i'r
farchnad gyfreithlon drwy gwmnïau masnachol.
4.2.14 Ystyrir cynaeafu pysgod cregyn yn anghyfreithlon i fod yn faes o bryder sylweddol, gyda
gweithgarwch yn digwydd mewn lleoliadau penodol ar draws morlin y Deyrnas Unedig gan
unigolion a gangiau cyfundrefnol. Mae'r darlun gwybodaeth o amgylch y mater hwn yn gryfach
eleni. Mae'r mater hwn yn cynrychioli lefel llawer yn uwch o adrodd na photsio, ond rydym yn
nodi ei fod yn berthnasol i nifer eithaf bach o leoliadau daearyddol ar draws y bedair gwlad.

Astudiaeth Achos: Cynaeafu pysgod cregyn yn anghyfreithlon
Nododd awdurdodau yng Nghymru fod pobl yn cynaeafu pysgod cregyn
gan roi'r argraff ei fod at ddefnydd personol, ond credir eu bod yn hwyluso
gwerthiant masnachol o'r cynnyrch i fwytai yng Ngogledd Orllewin Lloegr.
Mae hyn yn amlygu'r galw am bysgod cregyn o fewn y Deyrnas Unedig, sy'n
debygol o roi rhagor o bwysau ar y farchnad a busnesau pysgod cregyn
cyfreithlon.
7 http://www.heraldscotland.com/business/farming/14721205.Weaker_sterling_helps_prime_cattle_prices_firm_during_
August/
8 Asesiad Strategol yr Uned Troseddu Bywyd Gwyllt 2016.
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4.2.15 Mae rhywfaint o dystiolaeth i awgrymu bod troseddwyr wedi symud o feysydd troseddu
eraill i gynaeafu pysgod cregyn yn anghyfreithlon, sy'n debygol o fod o achos yr elw mawr
a'r cosbau is pe cânt eu dal o'i gymharu â ffurfiau eraill o droseddu.
4.2.16 Yr hyn a gaiff ei adrodd amdano amlaf yw pobl yn casglu pysgod cregyn â llaw mewn amryw
o leoliadau ar draws y Deyrnas Unedig. Drwy adroddiadau, nodwyd achosion o niferoedd
mawr o bobl o Ddwyrain Ewrop a Dwyrain Asia yn casglu cocos, gwichiaid a chyllyll-gregyn,
a thybir bod hyn at ddibenion masnachol, er nad yw'r maint a gaiff ei gasglu'n wybyddus. Yn
fater arall, mae adroddiadau hefyd wedi dangos bod unigolion o'r gymuned deithio wedi bod
yn rhan o gynaeafu pysgod cregyn yn anghyfreithlon yn yr Alban at ddibenion masnachol.
4.2.17 Mae casglu pysgod cregyn yn gyfreithlon at ddibenion personol yn digwydd, ac mae'n
anodd pennu p'un a yw cynaeafu wir at ddibenion personol, yn enwedig o ystyried y
niferoedd yr adroddir amdanynt. Mae rhai deddfau lleol yn gosod cyfyngiadau ychwanegol
ar y niferoedd o bysgod cregyn y caniateir i bob unigolyn eu casglu; ond mae adroddiadau
llafar yn awgrymu ei bod yn anodd gorfodi'r deddfau lleol hyn o ystyried yr anghysondeb â
chanllawiau cenedlaethol.
4.2.18 Mae'r peryglon posibl i iechyd y cyhoedd o'r gweithgarwch hwn yn parhau. Gall stoc a gaiff
ei gynaeafu yn y modd hwn ddod o welyau wedi'u llygru neu welyau anniogel, neu gall
fod wedi'i storio mewn modd amhriodol. Nid oes cysylltiadau penodol rhwng cynaeafu
anghyfreithlon a salwch yr ydym yn ymwybodol ohonynt ar hyn o bryd.
4.2.19 Mae cynaeafu'n anghyfreithlon hefyd yn gallu achosi problemau economaidd ac ecolegol
o ran gwelyau sydd wedi'u cau er mwyn eu hailstocio neu eu hadfywio, gan y bydd hyn yn
effeithio ar eu cynhyrchiant yn y dyfodol.

1 cilogram

4.2.20 Maes arall o gynaeafu
anghyfreithlon sydd wedi'i ganfod yw
electro-bysgota. Gall un llong
LEFEL GYFARTALOG
electro-bysgota gynaeafu 500-600
O GYNAEAFU PYSGOD
CREGYN Y DIWRNOD
cilogram o bysgod cregyn y diwrnod,
o'i gymharu ag un cilogram drwy
ddefnyddio dulliau cyfreithlon.9 Mae'r
galw uchel am bysgod cregyn yn y
Dwyrain Pell, yn enwedig yn Hong
Kong, yn sbardun posibl i'r
LEFEL GYNAEAFU
gweithgarwch anghyfreithlon hwn,
ELECTRO-BYSGOTA
ac mae'n rhoi cymhelliant clir iddo, yn
Y DIWRNOD
enwedig gan ei bod yn anodd dangos
tystiolaeth o'r dechneg ar ôl iddo ddigwydd. Canfuodd ymgyrch gan Heddlu'r Alban yn
2014 niferoedd sylweddol o bysgod cregyn yn cael eu hallforio i farchnadoedd dramor, ac
awgrymwyd bod electro-bysgota yn ffactor mawr er mwyn bodloni'r galw.

500–600
cilogram

4.2.21 Mae electro-bysgota yn anghyfreithlon yn y Deyrnas Unedig ar hyn o bryd, ond cynhaliwyd
ymgynghoriad gan Lywodraeth yr Alban ar b'un a ddylid caniatáu ffurfiau penodol o
electro-bysgota fel dull a ganiateir ar gyfer dal cyllyll-gregyn ym mis Medi 2016.10 Os
derbynnir y cynnig hwn, ac y daw'r gweithgarwch hwn dan oruchwyliaeth reoleiddio,
9 http://www.heraldscotland.com/news/14255315.Police_warn_airlines_caught_up_in_illegal_clam_fishing_scandal_run_
by_gangs/
10 https://consult.scotland.gov.uk/marine-scotland/electrofishing-for-razor-clams
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gall hyn olygu y bydd diffyg cydymffurfio megis cynaeafu o welyau sydd wedi'u cau drwy
ddefnyddio'r dull hwn yn digwydd yn llai aml.
4.2.22 Mae dwyn hunaniaeth yn ymwneud â defnydd anghyfreithlon o hunaniaeth busnes
cyfreithlon, er budd ariannol. Mae'r darlun gwybodaeth o ddwyn hunaniaeth yn dal i fod
yn gyfyngedig; mae'n dibynnu ar y busnesau  mae'r broblem hon wedi effeithio arnynt i roi
gwybod, ac mae'r dioddefwyr yn aml wedi'u lleoli dramor.
4.2.23 Rydym wedi nodi achosion o unigolion yn ffugio bod yn fusnes bwyd at ddibenion prynu
cig. Nid oes gennym unrhyw dystiolaeth o faterion diogelwch bwyd yn codi o achos y
lladradau hyn, ond mae'n bosibl y bydd ffactorau megis cynnal cadwyn oer yn cael eu
peryglu.
4.2.24 Mae tystiolaeth hanesyddol o'r twyll hwn ar draws nifer o sectorau, ac mae'r adroddiadau
a dderbynnir yn y diwydiant bwyd gan amlaf mewn meysydd lle mae'r cynhyrchion yn rhai
drud. Gall fod yn gymhleth iawn ar ffurf gwefannau ffug, negeseuon e-bost a defnyddio data
personol i hwyluso dilysrwydd honedig y twyllwr. Unwaith y maent wedi dwyn hunaniaeth
cwmni'n llwyddiannus, maent yn gwneud archeb yn eu henw. Caiff hwn ei ailgyfeirio i leoliad
arall wrth iddo gael ei gludo. Mae'r twyllwyr yn derbyn y cynnyrch; mae'r cwmni cyfreithlon
yn derbyn anfoneb ond ni fyddant yn talu, ac felly bydd y cyflenwr yn gwneud colled.
Dangosodd ffigurau gan y Ganolfan Genedlaethol Gwybodaeth am Dwyll golledion o bron i
£1.3 miliwn o'r gweithgarwch hwn mewn achosion cysylltiedig â bwyd a diod yn y deuddeg
mis hyd at fis Medi 2016. Fodd bynnag, gan mai ar gyfer lleiafswm o achosion yn unig y
cedwir data ar golledion, mae'n debygol bod y ffigur hwn llawer yn uwch.
4.2.25 Mae'n debygol iawn bod y troseddau hyn yn digwydd yn llawer amlach na chânt eu
hadrodd amdanynt wrth yr unedau, ac i awdurdodau yn gyffredinol, yn rhannol gan fod y
dioddefwyr yn aml wedi'u lleoli dramor. Mae'n bosibl bod cwmnïau'n poeni am niweidio eu
henw da os ydynt yn rhoi gwybod am y drosedd.
4.2.26 Er mwyn codi ymwybyddiaeth o'r dechneg hon o droseddu, ac i annog pobl i roi gwybod
amdani, mae rhai cyrff yn y diwydiant, megis y Gymdeithas Ryngwladol Masnachwyr Cig
wedi cyhoeddi canllawiau ar gyfer eu haelodau yn y gorffennol.11

4.3 Prosesu anghyfreithlon
Prosesu anghyfreithlon: Lladd neu baratoi cig a chynhyrchion cysylltiedig
mewn safleoedd anawdurdodedig, neu gan ddefnyddio technegau
anawdurdodedig.

4.3.1

At ddibenion yr asesiad hwn, mae prosesu anghyfreithlon yn digwydd pan gaiff
cynhyrchion sy'n dod o anifeiliaid eu cynhyrchu tu allan i'r fframwaith cyfreithiol cywir,12
drwy ddiffyg cydymffurfiaeth pwrpasol. Mae prosesu anghyfreithlon hefyd yn hwyluso
creu elw o ddwyn da byw a photsio, gan ganiatáu prosesu anifeiliaid tu allan i fesurau
rheoli swyddogol a fyddai wedi gallu canfod eu tarddiad anghyfreithlon. Mae hefyd yn atal
busnesau bwyd anghyfreithlon rhag gorfod talu am y mesurau rheoli hyn.

4.3.2

Mae'r gweithgarwch hwn hefyd yn achosi problemau hylendid posibl, gan na ellir
gwarantu'r safonau a gyflwynir drwy'r broses gynhyrchu, ac ni fydd cig sydd wedi'i

11 IMTA, 2015 - IMTA Good Trading Practice: Preventing Food Fraud 2015.
12 Mae Rheoliad y Comisiwn Ewropeaidd 852/2004 yn ei gwneud yn ofynnol i unrhyw fusnes sy’n rhan o gynhyrchu bwyd
gofrestru â’r awdurdod cymwys, ac yn rhestru’r gofynion pellach ar gyfer cynhyrchu cynhyrchion sy’n dod o anifeiliaid.
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gynhyrchu yn y modd hwn wedi derbyn arolygiad post mortem. Mae hefyd yn bosibl
bod gweddilion cuddiedig yn bresennol mewn meddyginiaethau, a all fod yn beryglus i'r
defnyddiwr. Ni fydd modd olrhain y cynhyrchion, ac mae posibilrwydd realistig y byddant
wedi'u cludo y tu allan i'r gadwyn oer.
4.3.3

Mae ein pryderon yn y maes hwn yn canolbwyntio ar y gadwyn cyflenwi cig coch; mae'r
mwyafrif o adroddiadau a dderbyniwyd ynghylch y dechneg droseddu hon mewn
perthynas â'r cynnyrch hwn. Rydym o'r farn bod tri phrif weithgarwch yn y maes hwn, fel y
nodir isod.

Ffigur 4: Tri math o brosesu anghyfreithlon

Lladd yn anghyfreithlon
Lladd anifeiliaid mewn lladd-dy heb ei gymeradwyo neu gan
unigolyn sydd heb ei gymeradwyo

Safle heb ei gymeradwyo
Defnyddio safle sydd heb ei gofrestru a'i gymeradwyo gan yr
awdurdod cymwys ar gyfer cynhyrchu bwyd

Gweithgarwch heb ei gymeradwyo
Cynnal gweithgarwch o fewn safle cymeradwy nad yw'r safle wedi'i
gymeradwyo i'w gynnal
4.3.4

Mae lladd anifeiliaid yn anghyfreithlon, ar ffermydd yn arbennig, yn faes o bryder. Er ei
bod yn gyfreithlon lladd ar y fferm gan unigolyn wedi'i awdurdodi'n addas13 os yw'r cig i'w
fwyta gan y ffermwr, nid yw'n gyfreithlon os caiff y cig yna ei werthu, neu os caiff y lladd ei
gyflawni ar ran rhywun arall.

4.3.5

Mae lladd yn anghyfreithlon yn ganolog i gynhyrchu 'smokies' (carcas defaid neu afr wedi'i
serio). Ar hyn o bryd, mae'n anghyfreithlon prosesu cig yn y modd hwn yn y Deyrnas
Unedig o achos pryderon iechyd a hylendid, er y gall hyn newid.14

'Smokies'
Canfuwyd bod 'smokies' yn cael eu cynhyrchu a'u gwerthu yn ystod y cyfnod adrodd,
a chânt eu gwerthu yn Llundain yn bennaf, a'u cynhyrchu yng Nghymru yn bennaf.
Mae'n bosibl y bydd erlyniad un dyn busnes o Gymru ym mis Gorffennaf 2016 am ei rôl
flaenllaw yng nghynhyrchu 'smokies' yn arwain at ostyngiad yn y gweithgarwch hwn.
Mae ymchwil a ariannwyd gan yr ASB yng Nghymru yn edrych ar hyn o bryd ar p'un
a yw'n bosibl cynhyrchu 'smokies' mewn modd diogel, a chael gwared ar yr angen i
ddefnyddwyr eu prynu drwy ffyrdd anghyfreithlon.

13 Mae’n ofynnol i’r sawl sy’n lladd fod â Thystysgrif Cymhwysedd.
14 https://www.food.gov.uk/wales/about-fsa-wales/cymru/cyngor/fs102128
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4.3.6

Rydym hefyd yn nodi prosesu cynhyrchion cig coch a dofednod mewn safleoedd
anawdurdodedig, ac achosion o alw bwyd yn ôl o'i achos. Gan amlaf broceriaid bwyd heb
eu cymeradwyo sy'n ail-becynnu neu ail-labelu cynnyrch yw'r rhain, a ffatrïoedd torri cig
heb eu cymeradwyo.

4.3.7

Mae disgwyl y bydd yn llai peryglus pan fo prosesu'n digwydd mewn safleoedd sydd
wedi'u cymeradwyo ar gyfer cynhyrchu cig (ac felly'n bodloni safonau hylendid a phrosesu
i ryw raddau o leiaf), ond nid ar gyfer y gweithgarwch penodol a gyflawnir. Canfuwyd bod
lladd-dy cymeradwy yn yr Alban yn briwio cig heb gymeradwyaeth ar gyfer y broses hon.
Mae gwybodaeth yn awgrymu bod y cwmni yn gwybod bod hyn yn anghyfreithlon, gan y
defnyddiwyd bocsys wedi'u cam-labelu i becynnu'r cynnyrch.

4.3.8

Bydd y lefel o fwriad a thwyll y tu ôl i'r achosion o ddiffyg cydymffurfio hyn yn amrywio.
Gall hyn fod yn arbennig o berthnasol i farchnadoedd lleol neu farchnadoedd ffermwyr, lle
mae cynhyrchwyr bach yn gwerthu ychydig o gynnyrch. Caiff y cynnyrch hwn ei farchnata
fel cynnyrch 'cartref' neu 'leol', termau sy'n cyfleu lefel o ansawdd ac iachusrwydd i'r
defnyddiwr, ynghyd â lefel o hyder o brynu bwyd yn uniongyrchol gan y cynhyrchwr.

4.3.9

Bydd rhai achosion lle bo'r defnyddiwr yn llawn ymwybodol o'r peryglon a ddaw gyda'r
cynnyrch, ond ei fod yn fodlon derbyn hyn er mwyn cael cynnyrch penodol, megis
'smokies', neu er mwyn cael cynnyrch am bris is, megis carcas dafad gyfan.

4.4 Dargyfeirio gwastraff
Dargyfeirio gwastraff: Dargyfeirio bwyd, diod neu fwyd anifeiliaid sydd i fod
yn wastraff yn ôl i'r cadwyni cyflenwi perthnasol yn anawdurdodedig

4.4.1

Mae dargyfeirio gwastraff yn golygu ailgyfeirio cynnyrch gwastraff sydd un ai wedi methu
profion ansawdd (ar y pwynt derbyn neu gynhyrchu) ac na ddylid ei werthu, neu nad yw'n
addas i'w fwyta gan bobl, ond a gaiff ei werthu i'w fwyta gan bobl (gyda goblygiadau i
ddiogelwch defnyddwyr).

4.4.2

Y dechneg hon o droseddu oedd yr un a dderbyniwyd y lleiaf o adroddiadau amdani,
ac felly mae ein hasesiad o ba mor aml mae'r arfer hwn yn digwydd yn parhau i fod yn
gyfyngedig. Rydym wedi nodi gwybodaeth mewn perthynas â dargyfeirio gwastraff yn y
sectorau cig, dofednod a physgod, ynghyd ag o amgylch cynhyrchion parod i'w bwyta;
asesir y risg i fod ar ei uchaf yn y ddau faes cyntaf.

4.4.3

Yn yr economi bwyd a diod, mae lefel uchel o wastraff cyfreithlon wedi'i gategoreiddio, a
llwybrau wedi'u sefydlu a dibenion a ganiateir ar gyfer cynnyrch gwastraff. Fodd bynnag,
mae llwybrau anghyfreithlon sy'n dod â mwy o elw drwy gamgyfleu ac yna gwerthu
cynnyrch i'w fwyta gan bobl yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol.

Sgil-gynhyrchion anifeiliaid
Carcasau anifeiliaid, rhannau o anifeiliaid neu gynhyrchion sy'n dod o anifeiliaid nad
ydynt yn addas i'w bwyta gan bobl yw sgil-gynhyrchion anifeiliaid. Cânt eu rhannu yn
dri chategori risg o 3 hyd at 1, sy'n pennu lefel y prosesu sydd ei angen ar y cynnyrch.
Gellir defnyddio'r mwyafrif o sgil-gynhyrchion categori 3 un ai ar gyfer bwyd anifeiliaid
anwes amrwd neu wedi'i brosesu, lle caiff yr holl gategorïau eraill eu hystyried fel
risg uchel, ac mae'n rhaid cael gwared arnynt mewn safle prosesu sgil-gynhyrchion
anifeiliaid cymeradwy.
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4.4.4

Mae honiadau wedi bod o ddargyfeirio sgil-gynhyrchion anifeiliaid gyda'r bwriad o'u
gwerthu i'w bwyta gan bobl ar sawl achlysur. Er bod nifer yr achosion honedig yn
gyfyngedig, dyma'r ffurf yr adroddir amdano amlaf o ran dargyfeirio gwastraff, ac mae'n
cynnwys arferion honedig megis gwerthu stoc marw neu anifeiliaid y'u lladdwyd i'w
bwyta'n bersonol. Bydd llawer o'r cig a gyfeirir yn ôl i'r gadwyn fwyd yn ymddangos fel
cynnyrch y gellir ei fwyta. Yn aml mae un ai yn gynnyrch dros ben, cig sydd newydd
fynd heibio ei ddyddiad, neu garcas cyfan nad yw'n dangos unrhyw nam neu broblemau
ar yr ochr allanol. Fodd bynnag, gall y cynnyrch hwn achosi peryglon sylweddol i bobl
ac anifeiliaid o achos lefelau uchel o facteria niweidiol neu bresenoldeb afiechydon
trosglwyddadwy.

4.4.5

Mae gweithgarwch gweithredol hanesyddol wedi dangos bod cig a fwriedir ar gyfer bwyd
anifeiliaid anwes wedi'i werthu i fusnesau sy'n paratoi bwyd i'w fwyta gan bobl. Llwybr
arall o ddargyfeirio cynhyrchion gwastraff – lle bo'r cynnyrch eisoes ar ffurf i'w fwyta gan
bobl, ond sydd wedi dod at ddiwedd ei oes – yw trwy ail-ddyddio neu ail-fformiwleiddio
cynhyrchion, a gaiff ei archwilio yn y bennod ar gamgyfleu yn hwyrach ymlaen.

4.4.6

Caiff gwendidau i rai mathau o ddargyfeirio gwastraff ei waethygu gan safleoedd
anghyfreithlon sy'n cynhyrchu cig a bwyd anifeiliaid ar yr un safle, gan y gallai hyn
ganiatáu gweithredwyr diegwyddor i gymysgu sgil-gynhyrchion anifeiliaid a bwyd sy'n
addas i'w fwyta gan bobl, heb fod yn debygol o'u dal. Ni ddarperir cymeradwyaeth ar gyfer
busnesau sy'n cyflawni'r ddau weithgarwch hwn ar yr un safle ar hyn o bryd. Mae'r ASB yn
gweithio â'r Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion i gynhyrchu canllawiau ar gyfer sut
y gellid caniatáu hyn, gyda mesurau rheoli addas, yn y dyfodol.

4.4.7

Mae ymarferwyr wedi mynegi pryderon ynghylch cam-drin sgil-gynhyrchion anifeiliaid
yn bwrpasol mewn ffatrïoedd torri dofednod, ond nid ydynt yn dod o enghreifftiau sydd
wedi'u cadarnhau o'r gweithgarwch hwn. Rhannodd ymarferwyr bryderon nad yw cig o ieir
sydd â salmonela, y dylid eu marcio a'u gwaredu fel sgil-gynhyrchion anifeiliaid, yn cael eu
prosesu'n gywir bob tro, sy'n caniatáu eu dargyfeirio i gadwyn fwyd pobl.

4.4.8

Os yw hyn yn digwydd, yna mae'n debygol o fod am resymau ariannol. Mae'n ofynnol bod
ieir sydd â salmonela yn destun prosesu ychwanegol, sy'n ychwanegu amser a chost ac
felly sy'n arwain at adar sydd â salmonela'n cael eu gwrthod gan y lladd-dy. At hynny, bydd
y cynnyrch yn y pen draw yn werth llai. Yn yr achosion hyn, nid yw'r cynhyrchwr yn derbyn
unrhyw iawndal, sy'n debygol o'u hysgogi i wneud datganiadau ffug ynghylch presenoldeb
salmonela.

4.4.9

Mae gweithgarwch gweithredol wedi dangos potensial i froceriaid hwyluso'r broses o
ddargyfeirio gwastraff drwy gymryd cynnyrch sydd heibio ei oes silff, neu sy'n agos at ei
ddiwedd, a'i werthu fel bwyd i'w fwyta gan bobl. Dim ond mewn nifer bach o achosion mae
hyn wedi'i nodi, ond mae'n dangos y gall cyfraniad broceriaid (nifer ohonynt heb gofrestru
fel busnes bwyd, sy'n orfodol), a chontractwyr a ddefnyddir i storio a chludo hefyd
gyfrannu at yr anhawster o olrhain gwastraff.

4.4.10 Rydym yn asesu bod dargyfeirio gwastraff yn dod yn fwy tebygol po fwyaf yw'r pellter
ffisegol a masnachol rhwng yr unigolyn sy'n cael gwared ar y nwyddau, a'r rheiny sy'n
gyfrifol am eu dinistrio. Caiff cadwyni cyflenwi mwy cymhleth, yn enwedig y rheiny lle
defnyddir cwmni cludo trydydd parti i gludo nwyddau i'w dinistrio, hefyd eu hasesu i fod
mewn mwy o berygl o ddargyfeirio gwastraff.

21

ASESIAD STRATEGOL O DROSEDDAU BWYD 2017

SWYDDOGOL SENSITIF

4.4.11 Gall dargyfeirio gwastraff ddefnyddio llwybrau gwerthu eilaidd. Mae nifer (ond nid pob
un) o'r nwyddau sy'n rhan o ddargyfeirio gwastraff drwy'r llwybr hwn yn debygol o fod yn
ddiogel i'w bwyta gan bobl, ond o safon is. Gall y pris a delir gan y defnyddiwr terfynol fod
yn is, neu ddim, i adlewyrchu ansawdd is y cynnyrch, yn enwedig os nad yw'r defnyddiwr
yn ymwybodol o'r sefyllfa.
4.4.12 Mae gwybodaeth hanesyddol yn cadarnhau achosion o ddargyfeirio cynhyrchion sydd
wedi'u gwrthod, ac sy'n ddiogel, ond sydd ddim yn ddiogel i'w gwerthu ymlaen, gan arwain
at niweidio enw da perchennog y brand. Cadarnhaodd un enghraifft achos o ddargyfeirio
cynnyrch diod meddal cyn ei werthu, a oedd yn fod i gael ei ddinistrio fel gwastraff
masnachol. Mae'r math hwn o gynnyrch yn darged atyniadol ar gyfer dargyfeirio; gan ei fod
wedi'i becynnu eisoes, ac nid oes angen llawer o rwydwaith i'w storio a'i werthu.
4.4.13 Daw'r enghraifft hon o weithred anghyfreithlon contractiwr gwastraff yn hytrach na'r
cynhyrchwr, ond mae ymchwil yn dangos y gallai gweithredwyr gyflawni'r un weithred
mewn rhannau eraill o'r diwydiant.15 Mae'r astudiaeth hefyd yn awgrymu mai un rheswm
dros y math hwn o ddargyfeirio gwastraff yw bodolaeth marchnadoedd lle gellir gwerthu'r
cynnyrch.
4.4.14 Mae mudo cudd o Ogledd Ffrainc i'r Deyrnas Unedig mewn cerbydau masnachol sy'n
cludo bwyd hefyd wedi rhoi cyfleoedd ar gyfer dargyfeirio gwastraff, ond nid oes llawer o
wybodaeth yn awgrymu bod hyn wedi digwydd.
4.4.15 Mae'n debygol y bydd y cyrchoedd hyn yn arwain at halogi llwythi (neu bernir eu bod
wedi'u halogi) neu eu difrodi'n rhannol gan wastraff pobl. Mae cwmnïau arbenigol yn
glanhau cerbydau ac yn trefnu llwythi wedi'u halogi, ac mae'r prosesau hyn wedi'u
hadolygu gan awdurdodau. Fodd bynnag, os nad oes digon o fesurau rheoli ar waith
dros gynhyrchion a ryddheir, p'un a ydynt wedi'u halogi ai peidio, mae cyfle i gynhyrchion
gwastraff fod yn destun dargyfeirio anawdurdodedig a'u gwerthu.
4.4.16 Gall cymhellion dros ddargyfeirio gwastraff ddeillio o ddeddfwriaeth sydd â'r bwriad o
gynorthwyo'r sector pysgota. Lluniwyd y ddeddfwriaeth rhwymedigaeth glanio yn 2016 i
annog pysgotwyr i ddefnyddio technoleg ar y llong i dargedu eu dalfa yn well.16 Cyn 2016,
roedd pysgod a oedd rhy fach yn cael eu taflu dros ochr y llong. Fodd bynnag, mae'r
rhwymedigaeth glanio yn ei gwneud yn ofynnol i bob pysgotwr ddod â'r hyn maent wedi'i
ddal ar y tir, waeth beth yw eu maint, a chofnodi'r lefelau. Gallant werthu pysgod nad
ydynt yn ddigon o faint, ond i'w bwyta'n anuniongyrchol gan bobl yn unig,17 neu mewn
cynhyrchion nad ydynt i'w bwyta gan bobl.
4.4.17 Bydd y ddeddfwriaeth newydd, sy'n deillio o reoliadau'r Undeb Ewropeaidd, ond yn
berthnasol i nifer cyfyngedig o rywogaethau i ddechrau, ond bydd yn cynyddu mewn
cyfnodau tuag at 2019. Gall hyn arwain at gynnydd mewn lefelau dargyfeirio gwastraff gan
weithredwyr sy'n berchen ar stoc maent yn teimlo ei fod yn ddiogel ac o ansawdd da, ond
na ellir ei werthu am y pris maent yn credu yw ei werth gwirioneddol.
4.4.18 Mae grawn sy'n methu mesurau rheoli ansawdd yn arbennig o debygol o fod yn destun
dargyfeirio.18 Os yw llwyth o rawn yn methu profion samplu (a gynhelir pan fo'r llong
15 Lord et al., 2016, The Dynamics of Food Fraud: the interactions between criminal opportunity and market (dys)
functionality in legitimate business.
16 https://www.gov.uk/government/collections/fisheries-management-landing-obligation
17 Ychwanegion bwyd neu gynhyrchion olewau pysgod, er enghraifft
18 Cydffederasiwn y Diwydiannau Amaethyddol.
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ar y môr yn aml), mae'n bosibl y caiff ei ail-allforio ar ôl cael ei wrthod i drydedd gwlad
arall. Gellir gwneud hyn gyda nifer o gynhyrchion bwyd, ond ystyrir bod y math hwn o
ddargyfeirio gwastraff yn fwy tebygol o ddigwydd gyda grawn gan nad yw'n ddarfodus
iawn, ac y gallai oroesi rhagor o gludo.

4.5 Difwyno a newid cynhwysion
Difwyno: Lleihau ansawdd cynnyrch bwyd drwy ychwanegu sylwedd dieithr,
gyda'r bwriad o un ai lleihau costau cynhyrchu, neu wella'r ansawdd yn
ymddangosiadol.
Newid cynhwysion: Disodli cynnyrch bwyd neu gynhwysyn gyda sylwedd
arall sydd o fath tebyg ond o ansawdd gwaeth.

4.5.1

Mae difwyno a newid cynhwysion yn dechnegau sy'n cynnwys defnyddio cynnyrch neu
gynhwysyn heb ei ddatgan i ddisodli un ai'r holl gynnyrch, neu ran ohono. Defnyddir
y ddwy dechneg er mwyn cynyddu elw, gan ddiraddio neu gamgyfleu ansawdd neu
natur y cynnyrch. Mae'r gweithgarwch hwn o bryder neilltuol pan fo'r sylwedd a gaiff ei
ychwanegu yn beryglus un ai lle bynnag bo'n bresennol, neu pan na chaiff ei ddatgan.

4.5.2

Mae'r technegau hyn, mewn rhai achosion, ymhlith y ffurfiau mwyaf cyffredin o droseddau
bwyd a welir. Maent yn amrywio o ran maint a niwed, ond amnewid rhywogaethau cig
a phresenoldeb cnau (neu fath gwahanol o gnau i'r math sydd wedi'i ddatgan) yw'r prif
feysydd o pryder o hyd, er y cânt eu canfod ar lefelau is na'r hyn y byddwn yn ei asesu
i fod yn droseddau bwyd. Mae difwyno fodca yn parhau i fod yn fater o bwys, er bod
gwybodaeth yn awgrymu bod presenoldeb alcohol diwydiannol peryglus mewn cynnyrch
ffug yn is na chredwyd yn flaenorol.

4.5.3

Rydym o'r farn bod tri phrif weithgarwch yn y maes hwn, a dau brif ffurf o ddifwyno.

Ffigur 5: Esbonio difwyno a newid cynhwysion
Difwyno
Meintiol

Difwyno
Ansoddol

Amnewid
cynhwysion

Ychwanegu rhywbeth o
ansawdd is i gynyddu
maint neu bwysau
cynnyrch

Ychwanegu sylwedd i
roi'r argraff bod cynnyrch
o ansawdd uwch

Amnewid cynnyrch
am un tebyg ond o
ansawdd is

Mwy o gynnyrch i'w
werthu, cwsmeriaid
ddim yn ymwybodol o'r
ansawdd is

Derbyn pris gwell am y
cynnyrch o achos
ei ansawdd
canfyddedig

Gwerthu cynnyrch
am yr un pris, ond
costau is
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4.5.4

Ar ei leiaf niweidiol, mae difwyno yn digwydd gyda chynhwysyn ychwanegol nad
yw'n achosi adwaith, ond bydd yn trechu ymdrechion y defnyddwyr neu ymdrechion
rheoleiddio i asesu ansawdd y cynnyrch. Mae'r arfer hwn, sy'n dod o dan gwmpas yr hyn
rydym yn ei alw'n difwyno meintiol, yn cynnwys rhoi dŵr heb ei ddatgan mewn dofednod,
ynghyd â sbeicio protein mewn atchwanegiadau bwyd.

4.5.5

Mae ychwanegu dŵr heb ei ddatgan mewn cynhyrchion dofednod, heibio i'r cyfyngiad o
5% a ganiateir, wedi'i nodi o ddata samplu,19 ac mewn adroddiadau o dramor.20 Mae'r arfer
hwn yn cynyddu pwysau'r cynnyrch fel y gellid cael pris gwell amdano. Roedd deuddeg
sampl (5% o'r set data) yn cynnwys dŵr wedi'i ychwanegu nad oedd wedi'i ddatgan fel
cynhwysyn. Nid yw'n glir ar hyn o bryd i ba raddau y mae hyn yn fwriadol.

4.5.6

Mae adroddiadau gan y diwydiant yn parhau i achosi pryderon ynghylch 'sbeicio'
atchwanegiadau bwyd sydd â llawer o brotein gydag asidau amino rhatach, megis glycin,
yn lle ffynonellau protein drud megis maidd.21 Mae hyn yn cynyddu'r lefel protein a gaiff
ei ddatgan yn artiffisial, gan gadw ei werth honedig er bod y budd maethol yn lleihau.
Ni allwn gadarnhau maint y twyll yn y maes hwn ar hyn o bryd.

4.5.7

Canfuwyd bod cynhyrchion ginkgo biloba hefyd â phroblemau ansawdd sydd o bosibl yn
deillio o ddifwyno bwriadol.22 Mae ychwanegu'r cyfansoddion actif rutin a quercitrin23 o
ffynonellau amgen rhatach yn lleihau'r maint o ginkgo dilys sydd mewn cynnyrch, ond gan
gadw lefelau honedig y cemegion hyn.

Astudiaeth Achos: Ginkgo biloba
Nododd un astudiaeth o'r 35 cynnyrch ginkgo biloba a ddadansoddwyd, bod
gan 33 ohonynt olion cemegol nad oedd yn cyfateb â'r samplau cyfeirio.
Roedd hyn un ai o achos lefelau isel o fetabolion ginkgo, sy'n gysylltiedig
â defnyddio technegau echdynnu gwael, neu o achos presenoldeb
lefelau uwch o rutin neu quercitrin, sy'n debygol o fod o achos difwyno â
ffynonellau rhatach o'r cyfansoddion hyn.

4.5.8

Ymhlith yr arferion difwyno llai cymhleth mae defnyddio alcohol diwydiannol mewn fodca
ffug – sy'n bryder diogelwch difrifol – ond hefyd defnyddio siwgrau alldarddol (exogenous)
mewn mêl a difwyno olewau ag olew mwynol.

4.5.9

Gall y niwed a achosir gan ddifwyno gwirodydd fod yn ddifrifol iawn, ond mae ein
dadansoddiad yn awgrymu bod y perygl o ddod ar draws cynnyrch o'r fath yn y Deyrnas
Unedig yn llai na thybir ar adegau.

4.5.10 Dangosodd prosesau samplu fodca yn ystod cyfnod cyfeirio'r asesiad hwn bod llai
nag 8% o'r cynhyrchion a samplwyd yn peri perygl i ddefnyddwyr drwy bresenoldeb
alcoholau diwydiannol. Roedd hyn yn cynrychioli ychydig dros draean o'r samplau fodca
19 System Arolygu Bwyd y Deyrnas Unedig Awst 2015 – Medi 2016.
20 Data Horizon Scan Awst 2015 – Medi 2016.
21 http://www.nutraingredients.com/Regulation-Policy/ESSNA-set-to-strike-on-protein-spiking
22 Booker et al., 2016, Adulteration and poor quality of Ginkgo biloba supplements.
23 Mae rutin a quercitrin yn gyfansoddion fflafonoid a ddefnyddir yn eang mewn meddyginiaethau llysieuol a pharatoadau
fitamin i annog cylchrediad amgylchol.
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nad oeddent yn cydymffurfio.24 Dylai fodca gynnwys ethanol gan fwyaf, gydag olion o
alcoholau eraill yn unig, rhai ohonynt i ychwanegu blas. Mae presenoldeb alcoholau eraill
ar lefelau materol yn awgrymu bod y fodca heb ei buro neu ei ddistyllu'n ddigonol, neu ei
fod yn cynnwys alcohol sy'n dod o gynhyrchion megis gwrthrewyddion neu sylweddau
golchi ffenestri ceir.
4.5.11 Er nad oes adroddiadau o'r fath wedi'u nodi yn y Deyrnas Unedig, mae adroddiadau o fis
Hydref 2016 sy'n gysylltiedig â marwolaethau dros 50 o bobl yn yr Wcrain ar ôl yfed alcohol
ffug. Dangosodd ymchwiliadau cychwynnol mai fodca wedi'i gymysgu â methanol oedd
yr alcohol ffug, sy'n alcohol diwydiannol.25 Roedd adroddiadau gan y cyfryngau ym mis
Tachwedd 2016 yn awgrymu cysylltiadau rhwng marwolaethau yn Iwerddon a fodca ffug.26
4.5.12 Rydym yn nodi ymwybyddiaeth y cyhoedd o'r pethau sy'n awgrymu bod fodca yn ffug a'r
peryglon cysylltiedig, sydd yn rhannol o achos ymgyrchoedd a gynhaliwyd gan y diwydiant
a'r llywodraeth. Mae defnyddwyr yn aml yn adrodd am amheuon eu bod wedi prynu fodca
ffug, yn bennaf pan fo ganddo arogl neu flas 'cemegol'.
4.5.13 Canfuodd brofion o gynhyrchion mêl yn y Deyrnas Unedig ddifwyniadau â siwgrau o
ffynonellau na all fodoli'n naturiol mewn mêl. Mae disgwyl i ymarfer samplu a phrofi yn
2015 a oedd yn edrych ar achosion o ddiffyg cydymffurfio mewn mêl a werthir ar draws yr
Undeb Ewropeaidd ddarparu canlyniadau pellach yn 2017, gan gynnwys o ran presenoldeb
siwgrau alldarddol. Mae dadansoddiadau hyd yn hyn wedi dangos diffyg cydymffurfio
mewn cyfran sylweddol o samplau; dylai'r canlyniadau llawn wella'r ddealltwriaeth
ynghylch y mater hwn yn y Deyrnas Unedig ac yn Ewrop. Yr hyn sydd eisoes yn glir
yw na ellir gwerthu cynnyrch sydd wedi'i ddifwyno yn y modd hwn fel 'mêl'. Gall diffyg
cydymffurfio arwain at gosbau rheoleiddio dan Reoliadau Mêl 2015.
4.5.14 Mae cynhyrchion olew mwstard wedi’u nodi, a ymddengys eu bod wedi tarddu o brosesu
olew mwynol. Roedd pedwar sampl yn cynnwys lefelau rhy uchel o asid erwsig, ac roedd
proffil cemegol y samplau hyn yn gyson â'r tarddiad hwn.27
4.5.15 Ac eithrio lle bo alergen heb ei ddatgan yn bresennol, rydym o'r farn bod difwyno perlysiau
a sbeisys yn dod yn llai o bryder (er y cynhelir gwyliadwraeth yn achlysurol). Mae'n
rhaid parhau i gydnabod apêl ddamcaniaethol perlysiau a sbeisys i droseddwyr bwyd –
cynnyrch o werth uchel, sydd fel arfer yn cyrraedd y defnyddiwr ar ffurf powdr neu mewn
prydau sydd wedi'u paratoi ymlaen llaw.
4.5.16 Mae'n bosibl bod gwaith codi ymwybyddiaeth a chamau gweithredu dilynol gan y
diwydiant, gan gynnwys cynhyrchu canllawiau ar arferion gorau, a gefnogwyd gan yr ASB
a Safonau Bwyd yr Alban, wedi cyfrannu at y gostyngiad tybiedig hwn, ond mae'n anodd
dod o hyd i dystiolaeth o hyn. Mae tystiolaeth ar lafar yn awgrymu bod cwmnïau sbeisys
yn prynu cynhyrchion ar ffurf cyflawn, sy'n lleihau'r risg o ddifwyno.

24 System Arolygu Bwyd y Deyrnas Unedig Awst 2015 – Medi 2016.
25 https://www.securingindustry.com/food-and-beverage/fake-vodka-kills-more-than-50-people-in-ukraine/s104/
a2970/#.V_3zKE1RGUk
26 http://www.thejournal.ie/counterfeit-alcohol-revenue-3086874-Nov2016/
27 Mae gan asid erwsig, sydd mewn planhigion brasica yn naturiol, effaith wenwynig ar galonnau pobl. Mae olewau sydd â
chynnwys uchel o asid erwsig yn anaddas i’w bwyta gan bobl.
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4.5.17 Nodwyd bod chwe sampl o oregano (16% o'r samplau) wedi'u difwyno â rhywogaethau
planhigion eraill, sef rhosmari a chor-rosyn (rockrose) gan amlaf. Gan fod y ddau
blanhigyn hyn yn tyfu yn yr un ardaloedd ag oregano, mae'n aneglur i ba raddau y mae'r
difwyno hwn o ganlyniad i weithgarwch troseddol (yn hytrach na halogiad damweiniol).
4.5.18 Mae canllawiau drafft Codex Alimentarius yn gosod terfyn o 2% ar gyfer planhigion estron
nad ydynt yn wenwynig mewn oregano ar ffurf dail llawn, wedi'i dorri neu wedi'i falu.28
Mae'r gwaith o ddatblygu safonau yn y maes hwn yn mynd i barhau ymhellach. Canfuodd
ymchwiliadau diweddar yn Awstralia a gwaith samplu yn y Deyrnas Unedig yn 2016 bod
achosion o ddifwyno mewn cyfrannau llawer uwch, ac roedd y deunyddiau estron yn
cynnwys dail myrtwydden ac olewydd.
4.5.19 Y nod o wella edrychiad cynnyrch yw difwyno ansoddol, gan awgrymu gwell ansawdd.
Mae hyn wedi'i nodi fel twyll posibl yn effeithio ar dyrmerig yn yr Unol Daleithiau, ac olew
palmwydd crai o Orllewin Affrica. Byddai'r ddau beth hyn yn achosi pryderon iechyd.

Cromad plwm mewn tyrmerig
Yn hanesyddol, mae adroddiadau'n awgrymu bod defnyddio cromad plwm, sy'n
garsinogen, yn un o'r prif resymau dros ganfod lefelau rhy uchel o blwm mewn
tyrmerig.
Mae ychwanegu cromad plwm at dyrmerig yn arwain at liw melyn cryfach, a allai
godi'r pris, gan y fod y lliw llachar yn cael ei ystyried i adlewyrchu ansawdd.
4.5.20 Mae awdurdodau'r Unol Daleithiau wedi nodi difwyno honedig o gynhyrchion tyrmerig
yn ddiweddar, er nad yw'r mater hwn wedi'i nodi yn y Deyrnas Unedig.29 Cyhoeddwyd tri
achos o alw bwyd yn ôl yn yr Unol Daleithiau yn ystod haf 2016 ar ôl canfod lefelau uchel
o blwm. Nid yw'n wybyddus ar adeg ysgrifennu'r adroddiad hwn pwy yw'r troseddwr yn yr
achosion hyn.
4.5.21 Mae adroddiadau hefyd yn awgrymu bod cynhyrchion olew palmwydd coch craidd wedi'u
difwyno â lliwiau Swdan.30 Mae'r difwyno hwn yn galluogi'r cynnyrch i gadw ei liw coch
cryf dymunol, hyd yn oed ar ôl ei goginio. Ychwanegir y lliw hefyd at gynhyrchion olew
palmwydd coch o safon is, er mwyn eu gwerthu fel olew craidd, ac o ganlyniad eu gwerthu
am oddeutu deg gwaith y pris arferol.
4.5.22 Daw awdurdodau i'r casgliad y gall y gweithgarwch twyllodrus ddigwydd ar lefel y fferm,
gan y caiff olew palmwydd ei gynhyrchu'n aml yn lleol gan ffermwyr, cyn ei gymysgu
ynghyd â'i roi mewn poteli.31
4.5.23 Ers 2015, mae 13 hysbysiad RASFF wedi'u cyhoeddi mewn perthynas â phresenoldeb
lliwiau Sudan mewn cynhyrchion olew palmwydd craidd. Roedd wyth o'r cynhyrchion
yn dod o Orllewin Affrica; ac roedd y mwyafrif mewn perthynas â chynhyrchion olew
28 http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/meetings-reports/detail/en/?meeting=CCSCH&session=3
29 http://www.fda.gov/Safety/Recalls/ucm523561.htm;
http://www.fda.gov/Safety/Recalls/ucm515328.htm?source=govdelivery&utm_medium=email&utm_source=govdelivery;
http://www.fda.gov/Safety/Recalls/ucm513844.htm?source=govdelivery&amp;utm_medium=email&amp;utm_
source=govdelivery
30 Cyfres o liwiau coch a ddefnyddir ar gyfer lliwio cemegion diwydiannol, nid yw’r rhain wedi’u cymeradwyo i’w defnyddio
mewn bwyd, a chânt eu hystyried yn garsinogenau Categori 3.
31 https://webgate.ec.europa.eu/ff/notification/101/tab/1/detailLast.html
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palmwydd coch craidd a oedd eisoes wedi'u gosod ar y farchnad, ac wedi'u dosbarthu i
nifer o Aelod-wladwriaethau gan gynnwys y Deyrnas Unedig. Mewn rhai achosion, galwyd
y cynhyrchion yn ôl o'r farchnad, a chafodd eraill eu hatal ar y pwynt mynediad i'r Undeb
Ewropeaidd. Mae mesurau rheoli cryfach ar waith ar y cynhyrchion perthnasol, ac mae
awdurdodau Ewrop yn parhau i weithio â'r gwledydd cynhyrchu i fynd i'r afael â'r mater
hwn.
4.5.24 Mae amnewid cynhwysion, yn wahanol i ddifwyno, yn cynnwys amnewid un math o
fwyd yn llwyr am un arall sy'n debyg o ran ei natur. Er ei fod yn ymyrryd â chyfansoddiad
y cynnyrch, nid yw'n newid ei nodweddion cyffredinol, ac mae'n llai tebygol o achosi
niwed difrifol i'r defnyddiwr na difwyno. Mae rhai eithriadau i hyn, gan gynnwys cyflwyno
alergenau neu gyflwyno rhywogaeth cig a all gyfaddawdu ar ddaliadau crefyddol neu
foesol.
4.5.25 Mae pryderon yn y maes hwn mewn perthynas ag amnewid cynhwysion ar y pwynt
cyfanwerthu, ac ar y pwynt manwerthu, lle caiff cynhyrchion eu hamnewid gan
sefydliadau arlwyo, yn enwedig cig. Yn y ddau achos, bwriad yr amnewid yw sicrhau
cynnydd bach mewn elw.
4.5.26 Yn y sector pysgod, gall cyfyngiadau ar gwotâu, cynnydd mewn prisiau ac ardaloedd
pysgodfeydd yn cau fod yn sbardun ar gyfer amnewid rhywogaethau, ynghyd â'r
dymuniad i gynyddu elw. Mae hwn yn parhau i fod yn faes o bryder, ond hefyd yn faes lle
mae datblygiadau a all, yn eu tro, helpu i leihau'r perygl.
4.5.27 Mae amnewid pysgod gwyn yn rhywbeth y gellir ei gyflawni fwy yn ymarferol na
rhywogaethau eraill yn y farchnad bresennol. Canfuodd gynllun rheoli dan arweiniad y
Comisiwn Ewropeaidd yn 2015 lefel diffyg cydymffurfio o 6% o ran rhywogaethau pysgod
gwyn ar draws ei Aelod-wladwriaethau.32 Y cynhyrchion a oedd wedi'u hamnewid amlaf
oedd Penfras Môr yr Iwerydd a rhywogaethau gwahanol o Gegddu, er y rhain a samplwyd
amlaf hefyd. O'r 279 o samplau a gymerwyd yn y Deyrnas Unedig fel rhan o'r cynllun hwn,
canfuwyd nad oedd 12 (4%) ohonynt yn cydymffurfio.
4.5.28 Mae data samplu yn ystod y cyfnod adrodd yn cadarnhau y caiff pysgod Tilapia a Boal eu
hamnewid am Forflaidd Asia (Asian catfish) mewn cyris, ynghyd â chynhyrchion yn honni
eu bod yn cynnwys Maelgi (monkfish). Mae adroddiadau'n cadarnhau bod busnes yn
Ewrop yn amnewid morgi (neu'r picwd) (huss/rock salmon) â chi môr (dogfish) a chi pigwd
(spiny dogfish).
4.5.29 Mae amnewid pysgod yn broblem fyd-eang. Yn wir, gall maint y broblem a ganfyddir mewn
mannau eraill newid ein persbectif ar y sefyllfa yn y Deyrnas Unedig. Canfuodd adroddiad
diweddar33 bod un ym mob pump o'r 25,000 o samplau pysgod a brofwyd ar draws y byd
wedi'u camlabelu. At hynny, roedd camlabelu yn amlwg ar draws pob haen o'r diwydiant

32 http://ec.europa.eu/food/safety/official_controls/food_fraud/fish_substitution/index_en.htm
33 http://usa.oceana.org/publications/reports/deceptive-dishes-seafood-swaps-found-worldwide
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4.5.30 Mae tiwna yn thema blaenllaw.
Cynllun Rheoli Cydgysylltiedig yr UE 2015
Canfuodd gwaith samplu mewn
bwytai ym Mrwsel bod 98% (69)
o'r samplau o diwna asgell las
NIFER Y SAMPLAU A GYMERWYD
wedi'u camlabelu, ac roeddent
un ai yn rhywogaeth arall o
diwna, neu'n bysgodyn
gwahanol yn gyfan gwbl.34
NIFER Y RHYWOGAETHAU O BYSGOD
Canfuodd arolwg ehangach o
A SAMPLWYD
diwna a werthir yng Nghatalonia
bod rhywogaethau wedi'u
hamnewid yn oddeutu 55% o'r
Y GANRAN O SAMPLAU PYSGOD GWYN
tiwna a samplwyd, ym mhob
AR DRAWS YR UE A OEDD YN DDILYS
cam o'r gadwyn gyflenwi. Roedd
amnewidiadau wedi'u nodi
mewn cynhyrchion a oedd yn
datgan eu bod yn diwna asgell
Y LEFELAU UCHAF O DDIFFYG
CYDYMFFURFIO A GANFUWYD AR
las yn arbennig (73% o'r
LEFEL MANWERTHU
35
samplau). Nid yw'r nifer bach o
samplau perthnasol rydym
wedi'u canfod yn tystio bod
Y GANRAN O SAMPLAU'R DEYRNAS
tiwna wedi'i amnewid yn y
UNEDIG NAD OEDD YN CYDYMFFURFIO
Deyrnas Unedig, ond nid yw
maint y profion yn ddigon mawr
i ganiatáu dyfarniad hyderus nad yw hyn yn digwydd.

3,906
150

94%

45% (1,762)
4%

4.5.31 Rydym yn nodi bod canran llawer yn is o bysgodfeydd tiwna (15%) wedi'u hardystio gan
y Cyngor Stiwardiaeth Forol, o'i gymharu ag eog a physgod gwyn.36 Gall hyn awgrymu
bod angen gwaith pellach i wella'r gallu i olrhain a dilysrwydd cynnyrch yn y maes hwn, a
fyddai'n debygol o leihau y perygl o amnewid cynhyrchion. Yn debyg i bysgod gwyn, mae
lefel y defnyddwyr sy'n canfod amnewidiadau yn debygol o fod yn isel.
4.5.32 Mae amnewidiadau mewn gwirodydd, yn wahanol i ddifwyno, yn amlwg, ond nid yw maint
y broblem yn glir. Canfuodd samplu yn ystod y cyfnod adrodd 34 o samplau o fodca nad
oeddent yn cynnwys digon o alcohol. Roedd tri chwarter o'r samplau hyn yn ymddangos fel
fodca go iawn, ond ar y cryfder anghywir. Mae'n debygol iawn bod y rhain yn frand gwahanol
a rhatach o fodca, ond mae'n bosibl eu bod hefyd yn cynnwys fodca a oedd wedi'i wanedu
â dŵr. Mae hi'n her ddiagnostig nodi pa un o'r datganiadau hyn sy'n wir, ac nid yw'n rhan
arferol o'r dadansoddiad a gyflawnir ar sampl fodca. Yn un o'r ddau achos, byddai'n anodd
iawn i gwsmer ei ganfod, yn enwedig pan gaiff ei werthu mewn bar ar safle â thrwydded.
4.5.33 Rydym yn cydnabod bod gwahaniaethu rhwng difwyno ac amnewid yn ddiangen ar
adegau, ac nid yw'n rhywbeth y byddai pob troseddwr sy'n rhan o'r gweithgarwch hwn
yn ei adnabod. Ar gyfer rhai nwyddau, mae difwyno a newid cynhwysion wedi'u canfod,
gan ddefnyddio'r un cynhwysion. Gall hyn awgrymu graddfa sy'n llithro lle, pan na gaiff
difwyniad cynnyrch ei ganfod, daw amnewid llwyr yn rhan o arfer y busnes er mwyn
34 http://usa.oceana.org/publications/reports/deceptive-dishes-seafood-swaps-found-worldwide
35 http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0170809#sec005
36 Mae’r Cyngor Stiwardiaeth Forol yn gweithredu rhaglen ardystio pysgodfeydd a labelu bwyd môr, gyda’r nod o hyrwyddo
pysgota cynaliadwy. Mae modd olrhain cadwyn gyflenwi lawn cynhyrchion ardystiedig.
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cynyddu'r elw ymhellach. Mae hyn fwyaf tebygol mewn cynhyrchion lle mae ffurf y
cynnyrch yn ei gwneud yn anodd canfod y difwyno, megis powdrau cnau a hadau neu gig
wedi'i friwio, neu mewn prydau wedi'u paratoi ymlaen llaw sydd â llawer o flas. Felly rydym
yn ystyried y ddwy dechneg ar y cyd ar gyfer y meysydd cynnyrch hyn.
4.5.34 Caiff amnewid cynhwysion a difwyno yn y diwydiant cig coch ei brofi'n helaeth yn ystod
lladd a phrosesu cynradd, a chryfhawyd y mesurau rheoli i atal amnewid cynhwysion
yn dilyn y digwyddiad cig ceffyl yn 2013. Er hyn, rydym yn parhau i weld mai dyma'r
technegau troseddu a welir amlaf o fewn y sector hwn, yn enwedig â chynhyrchion
wedi'u prosesu a'u paratoi. Gall hyn adlewyrchu pwysigrwydd parhaus y mater hwn o ran
gweithgarwch samplu awdurdodau lleol.
4.5.35 Mae mwyafrif yr achosion o amnewid a difwyno o fewn y diwydiant cig coch, fel y disgwyl,
yn disodli rhywogaethau drytach ag un rhatach. Gall hyn achosi problemau pellach
pan gaiff porc a chig eidion eu defnyddio fel cigoedd amgen, gan ei bod yn bosibl bod
defnyddwyr yn cyfaddawdu eu daliadau crefyddol yn ddiarwybod iddynt.
4.5.36 Cig oen yw'r cig a gaiff ei amnewid amlaf (sef 60% (229) o'r holl samplau nad oeddent yn
cydymffurfio),37 drwy ddifwyno ac amnewid cynhwysion ill dau. Y cynhyrchion a effeithir
arnynt amlaf yw cig cebab, cyris a briwgig. Cig oen yw'r cig a samplwyd amlaf hefyd o
achos diffyg cydymffurfio yn y gorffennol, ynghyd â gwerth masnachol uchel y cig.
4.5.37 Cig eidion yw'r cig a ddefnyddir amlaf i amnewid ac i ddifwyno cynhyrchion cig oen
(gweler Ffigur 6). Cyw iâr yw'r cig a ddefnyddir amlaf ond un i ddifwyno,38 er y byddai'n
ymddangos ei fod yn gig gwahanol iawn i gig oen. Mae hyn yn profi bod defnyddwyr yn
llai tebygol o allu sylwi ar achosion o ddifwyno neu bod rhywogaethau wedi'u hamnewid
unwaith i'r cig gael ei brosesu neu ei gynnwys mewn pryd â llawer o flas neu sbeis, yn
hytrach na bwyta darn cyflawn o gig.

Ffigur 6: Achosion o amnewid rhywogaeth cig o'r data samplu

Rhywogaethau Cig a Ganfuwyd
Cig eidion

Cig oen

Porc

Cyw iâr

Dofednod

Rhywogaethau Cig a
Ddatganwyd

Cig
eidion
Cig oen
Porc
Cig gafr
Cig carw
Cig
byffalo

37 System Arolygu Bwyd y Deyrnas Unedig Awst 2015 – Medi 2016.
38 System Arolygu Bwyd y Deyrnas Unedig Awst 2015 – Medi 2016.
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4.5.38 Mae achosion o amnewid cig gafr â chig defaid wedi'u cadarnhau mewn siopau cig ac
mewn bwydydd sydd wedi'u paratoi megis cyri gafr a werthir mewn siopau tecawê a
bwytai. Amnewid y cig yw'r dechneg fwyaf gyffredin,39 ac ni chanfuwyd unrhyw gig gafr o
gwbl yn 16 o'r 18 sampl.
4.5.39 Yr achos mwyaf cyffredin ond tri o amnewid yn y samplau oedd defnyddio cig dofednod
fel amnewidyn i borc (roedd 15 (20.8%) o'r samplau wedi bod yn destun amnewid
cynhwysion).40 Mewn samplau ham a chynhyrchion porc wedi'u halltu a ddefnyddir fel
topin pizza yn unig y gwelwyd hyn. Asesir bod hyn o achos defnydd heb ei ddatgan o
ddofednod halal yn lle ham neu selsig porc.

Astudiaeth achos: Cig gafr
Ym mis Awst 2016, erlynwyd cyfanwerthwr cig yng Ngorllewin Sussex am
gyflenwi cig defaid yn hytrach na chig gafr. Prynodd swyddogion Safonau
Masnach 11 sampl cig gafr mewn safleoedd cig yr oedd y cyfanwerthwyr yn
eu cyflenwi, a chanfuwyd bod wyth sampl yn cynnwys cig defaid.
Plediodd y cyfanwerthwr yn euog i ddwy drosedd dan y Ddeddf Diogelwch
Bwyd am gyflenwi coesau cig yn gamarweiniol i siopau cig.

4.5.40 Dim ond difwyno oedd yn effeithio ar friwgig a chynhyrchion byrgyrs. Mae hyn mwy
na thebyg achos y cânt eu gwerthu ar ffurf amrwd, ac mae'n bosibl y bydd amnewid y
cynhwysyn yn llwyr yn fwy amlwg pan fo'r cwsmer yn coginio'r cynnyrch ei hun. Y cigoedd
â gant eu difwyno amlaf wrth eu briwio yw cig eidion, cig oen a phorc.
4.5.41 Mae cyris a chebabs wedi bod yn destun difwyno ac amnewid cynhwysion. Gan fod y ddau
gynnyrch yn rhai y mae'n anodd nodi natur y cig unwaith y mae wedi'i ymgorffori, mae'r
cynhyrchion hyn yn rhai lle gall graddfa lithro droseddol ddigwydd, yn enwedig mewn
busnesau bach.
4.5.42 Mae data samplu yn dangos mai'r prif bryder wrth brofi cynnwys cnau unrhyw gynnyrch
yw presenoldeb posibl alergenau. Mae hyn yn golygu na fydd materion o ddifwyno neu
amnewid cynhwysion yn cael eu nodi bob tro, nac y bydd unrhyw un yn cadw llygad
amdanynt. Er hyn, dangosodd 31 sampl a gymerwyd gan awdurdodau lleol y Deyrnas
Unedig (4% o'r holl samplau yn targedu cnau heb eu datgan ar draws amrywiaeth o
gynhyrchion), bod un math o gnau'n cael ei amnewid neu ei ddifwyno gyda math arall,
yn bennaf mewn powdr neu flawd cnau. Pysgnau yn lle cnau almon oedd y broblem
fwyaf gyffredin.41 Dangosodd ddeg sampl fod y powdwr cnau almon wedi'i amnewid yn
llwyr am bowdwr pysgnau (roedd pump ohonynt yn gynhyrchion powdwr cnau almon), a
dangosodd bum sampl arall difwyno rhannol.
4.5.43 Nid yw bob tro'n glir p'un a yw cynnwys cynhwysion heb eu datgan megis pysgnau yn
fwriadol neu am resymau economaidd, gan y gallai prinder dros dro mewn cegin arwain
at amnewid am resymau cyfleustra. Fodd bynnag, mae pris gweddol isel pysgnau o'i
gymharu â chnau eraill, a chnau almon yn enwedig, yn gwneud cyflwyno cnau rhatach yn
bwrpasol yn bosibilrwydd realistig.
39 System Arolygu Bwyd y Deyrnas Unedig Awst 2015 – Medi 2016.
40 System Arolygu Bwyd y Deyrnas Unedig Awst 2015 – Medi 2016.
41 System Arolygu Bwyd y Deyrnas Unedig Awst 2015 – Medi 2016.
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4.5.44 Nodwyd defnydd heb ei ddatgan o bowdrau cnau a hadau mewn 83 sampl (10.7% o'r holl
samplau); gall hyn achosi risg difrifol i iechyd defnyddwyr sydd ag alergedd i'r cynhyrchion
hyn. Caiff hyn ei waethygu pan gaiff powdrau cnau eu canfod mewn cynhyrchion sydd
â label yn nodi nad oes cnau ynddynt, pan ofynnir amdanynt heb gnau, neu pan roddir
cadarnhad ar lafar nad oes cnau ynddynt. Roedd hyn yn wir am 41% o'r 83 o samplau.
4.5.45 Canfuwyd bod difwyno cnau yn digwydd ar raddfa fwy diwydiannol hefyd. Nododd
hysbysiad RASFF ym mis Ionawr 2016 gyfran sylweddol o bysgnau heb eu datgan mewn
cnau cyll wedi'u malu a fewnforiwyd i'r Almaen a'u dosbarthu ymhellach i Awstria, Ffrainc
a Sbaen. Nid oedd gwybodaeth i awgrymu bod y cynhyrchion wedi'u mewnforio i'r Deyrnas
Unedig. Mae amheuon o dwyll wedi bod o amgylch yr achos hwn, yn enwedig o achos
y cynnydd ym mhris cnau cyll o 2014 tan fis Mai 2015, a gor-gyflenwad o bysgnau ar yr
un adeg.

Amnewid cynhwysion ac alergenau
Mae achos llys o fis Mai 2016 yn dangos canlyniadau amnewid cynhwysion â
physgnau ar iechyd. Profodd gwsmer a oedd wedi prynu cyri tecawê o fwyty yng
Ngogledd Swydd Efrog adwaith alergaidd a arweiniodd at ei farwolaeth.
Roedd y bwyty dan sylw wedi amnewid powdr cnau almon â chymysgedd o
gnau wedi'u malu a oedd yn rhatach, ac a oedd yn cynnwys pysgnau. Canfuwyd
perchennog y bwyty yn euog o ddynladdiad trwy esgeuluster garw, a'i garcharu am
chwe blynedd.
4.5.46 Wedi i'r Comisiwn Ewropeaidd gysylltu â'r wlad gynhyrchu, cyflwynwyd mesurau rheoli ar
gyfer holl allforion cnau cyll sydd â lefel goddefiant isel iawn ar gyfer cyrff estron o fewn y
cynnyrch. Dechreuwyd ymchwiliadau pellach yn y wlad gynhyrchu. Cyfeiriwyd yr achos i'w
ymchwilio'n droseddol gan yr awdurdodau cenedlaethol perthnasol.
4.5.47 Y nwydd olaf lle nodwyd difwyno ac amnewid cynhwysion yw reis basmati. O'r 83 sampl
a brofwyd42, canfuwyd bod chwech (13.8%) yn cynnwys mwy na'r lefel a ganiateir (7%) o
amrywiaethau reis eraill, gan gynnwys un sampl lle'r oedd y cynnyrch wedi'i amnewid yn
llwyr.

4.6 Camgyfleu
Camgyfleu: Marchnata neu labelu cynnyrch i bortreadu ansawdd,
diogelwch, tarddiad neu oed y cynnyrch yn anghywir

4.6.1

Mae nifer o ffyrdd lle gellir camgyfleu cynnyrch bwyd, diod neu fwyd anifeiliaid. Mae'r
rhain yn cynnwys camgyfleu diogelwch ac addasrwydd y cynnyrch i'w fwyta gan bobl;
camddatgan tarddiad neu statws daearyddol cynnyrch yn anghywir ac yn fwriadol;
camddatgan ansawdd cynnyrch neu ei gyfansoddion; a chamgyfleu pa mor ffres yw
cynnyrch. Gall yr arfer olaf hwn ddigwydd un ai drwy newid y dyddiad para sydd ar y
cynnyrch, neu drwy ddefnyddio techneg arall i guddio pa mor ffres yw'r bwyd mewn
gwirionedd.

42 System Arolygu Bwyd y Deyrnas Unedig Awst 2015 – Medi 2016.
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4.6.2

Gwerthu cynhyrchion nad ydynt yn addas i'w bwyta gan bobl sy'n peri'r perygl
uniongyrchol mwyaf i ddefnyddwyr y Deyrnas Unedig. Yr achosion mwyaf nodedig yw
cemegion diwydiannol a ddefnyddir gan ddefnyddwyr sy'n agored i niwed i'w cynorthwyo i
golli pwysau neu drin cyflyrrau meddygol. Mae bwyta'r cemegion hyn wedi lladd.

4.6.3

Ymhlith y meysydd a asesir i fod y mwyaf atyniadol i droseddwyr bwyd mae cynhyrchion
â statws premiwm gwarantedig a sicrwydd daearyddol, yn enwedig pan fo'u nodweddion
ffisegol yn debyg iawn i gynnyrch arall.

Diogelwch/Addasrwydd i'w Fwyta
4.6.4

Mae'r math hwn o gamgyfleu yn ymwneud â'r nodwedd fwyaf sylfaenol o ansawdd
cynnyrch bwyd, diod neu fwyd anifeiliaid – ei fod yn ddiogel i'w fwyta. Mae enghreifftiau
lle nad yw bwyd yn ddiogel yn amrywio o'r cynhyrchion y gellir eu cydnabod fel bwyd (ond
nad ydynt yn addas i'w bwyta o achos eu tarddiad neu eu hoed), hyd at sylweddau eraill na
ddylent fod yn rhan o ddeiet pobl o gwbl.

4.6.5

Pryder blaenllaw yn y maes hwn yw gwerthu'r cemegyn diwydiannol 2,4-dinitrophenol
(a gaiff ei adnabod hefyd fel DNP), fel 'llosgwr braster' ar gyfer cynorthwyo wrth golli
pwysau neu fagu cyhyrau. Mae'r ASB wedi bod yn llafar iawn wrth ddatgan peryglon DNP
yn gyhoeddus, ac y gall ei fwyta ladd. Nodwyd bod defnyddio DNP fwyaf cyffredin ymhlith
corfflunwyr (bodybuilders), ynghyd â'r rheiny sy'n dioddef o broblemau dysmorffia'r corff.

DNP ac MMS
Gall DNP ac MMS achosi sgil-effeithiau peryglus pan gânt eu bwyta.
Mae DNP yn cynyddu'r metaboledd at lefelau sy'n peryglu bywyd, ac mae hefyd yn
arwain at nifer o sgil-effeithiau peryglus megis gwres uchel, dadhydradu, cyfog a
chwydu.
Sylwedd sy'n 28% sodiwm clorit yw MMS, a all achosi cyfog difrifol, chwydu a dolur
rhydd pan gaiff ei gymryd fel y nodir, a gall hefyd arwain at ddadhydradu a phwysedd
gwaed isel.
4.6.6

Yn 2016, mae'r Uned Genedlaethol Troseddau Bwyd wedi gweithio â'r heddlu a
phartneriaid awdurdodau lleol i weithredu yn erbyn dau werthwr DNP ar-lein, gyda
chanlyniadau cadarnhaol. Ers mis Mai 2015, mae 20 o enwau parth gwefannau sydd â
chysylltiadau â gwerthu DNP wedi'u gwahardd yn dilyn camau gweithredu gan yr Uned
Genedlaethol Troseddau Bwyd.

4.6.7

Mae gostyngiad sylweddol wedi bod yn y nifer o farwolaethau, yr achosion a adroddir
amdanynt ac ymholiadau gan ymarferwyr meddygol sy'n gysylltiedig â DNP. Gostyngodd
nifer y marwolaethau o chwech yn 2015 i yn 2016 (hyd yn hyn), ac mae ffigurau dechrau
2016 yn dangos bod achosion eraill – ac ymholiadau – wedi hanneru.43 Gall hyn hefyd fod
yn gysylltiedig â gweithgarwch yr ASB i atal cyflenwad a chodi ymwybyddiaeth.

43 Gwasanaeth Cenedlaethol ar gyfer Gwybodaeth am Wenwynau. Mae canlyniadau chwarter cyntaf 2016 yn dangos pedwar
achos wedi’u cadarnhau, a 39 cofnod perthnasol ar y system TOXBASE. Mae hyn yn cymharu â 35 achos a 349 cofnod
perthnasol ar gyfer blwyddyn galendr lawn 2015.
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4.6.8

Mae pryderon tebyg yn codi o ganlyniad i hyrwyddo a gwerthu Miracle (neu Master)
Mineral Solution (MMS), sylwedd y mae gwerthwyr yn honni sy'n gwella nifer o gyflyrrau
– awtistiaeth yn bennaf. Caiff MMS un ai ei fwyta neu ei weini drwy ffyrdd eraill, megis
enema.

4.6.9

Mae MMS yn gynnyrch cannydd, toddiant sy'n 28% sodiwm clorit, ac nid yw'n addas i'w
fwyta gan bobl nac i'w ddefnyddio i buro dŵr yfed. Yn dilyn cydweithio aml-asiantaethol
rhwng yr Uned Genedlaethol Troseddau Bwyd a phartneriaid, ymddengys bod llai o
werthwyr a hyrwyddwyr MMS yn y Deyrnas Unedig. Nid yw dau werthwr mwyaf gweladwy
MMS yn gweithredu yn y Deyrnas Unedig bellach, ac mae'r Uned Genedlaethol Troseddau
Bwyd wedi sicrhau bod y cynhyrchion yn cael eu tynnu oddi ar blatfformau gwerthu
ar‑lein. Yn debyg i DNP, mae'n parhau i fod yn destun monitro a chadw gwyliadwriaeth.

4.6.10 Mae adroddiadau gan y diwydiant hefyd wedi amlygu pryderon mewn perthynas
â chynhyrchion maeth nad ydynt yn cydymffurfio, sy'n cynnwys sylweddau sy'n
anghyfreithlon yn y Deyrnas Unedig. Ymhlith sylweddau o'r fath mae 5-Androstenedione,
sy'n deillio o steroid, a chynhyrchion yn cynnwys M1T, prohormon sydd wedi'i wahardd yn
y Deyrnas Unedig oherwydd ei botensial i beryglu iechyd defnyddwyr.
4.6.11 Mae'r Awdurdod Safonau Hysbysebu wedi nodi, o'r 320 o gwynion mewn perthynas â
bwyd, bod y mwyafrif helaeth mewn perthynas â honiadau ynghylch buddiannau iechyd
neu faeth bwydydd neu atchwanegiadau bwyd. Lleiafrif sylweddol o'r cwynion (17) oedd
yn gysylltiedig â chynhyrchion a ellir nodi'n sicr eu bod yn cynnwys (neu'n honni eu bod
yn cynnwys) sylweddau sydd wedi'u gwahardd neu sydd â chyfyngiadau ar eu defnydd,
megis raspberry ketones neu colloidal silver.44

Statws premiwm gwarantedig a sicrwydd daearyddol
4.6.12 Mae gan nifer o sectorau'r diwydiant bwyd system statws premiwm gwarantedig, lle
bo aelodaeth o gynllun ansawdd neu ardystiad o darddiad neu statws yn cynnig lefel
ychwanegol o ansawdd i gynnyrch, ac felly'n golygu cynnydd mewn pris.
4.6.13 Mae cynlluniau ansawdd yr Undeb Ewropeaidd ar gyfer dangosyddion daearyddol a
chynnyrch arbenigol traddodiadol yn nodi statws premiwm cynnyrch, a gaiff ei ddiogelu
ymhellach dan ddeddfwriaeth yr Undeb Ewropeaidd.45 Gall camgyfleu cynhyrchion
ansawdd is fel rhai sy'n bodloni'r safonau hyn gynyddu'r pris gofynnol i fusnes bwyd
diegwyddor yn sylweddol.
4.6.14 Mae prosecco yn un enghraifft sydd â statws Enw Tarddiad Gwarchodedig, sy'n rheoli ym
mha ranbarth y caiff ei gynhyrchu ynddo, y math o rawnwin a ddefnyddir a'r modd y caiff
y ddiod ei storio. Mae'n rhaid potelu prosecco ar y safle cynhyrchu, ac felly dim ond o botel
gellir ei werthu'n gyfreithlon. Mae adroddiadau wedi'u cadarnhau yn dangos bod yr arfer
o weini prosecco drwy'r 'tap' yn boblogaidd yn y Deyrnas Unedig, ond ni ellir disgrifio'r
cynnyrch hwn fel prosecco yn gyfreithlon, a gall fod o ansawdd is o achos y broses weini
honno.

44 Mae raspberry ketone yn sylwedd a gymerir weithiau i gynyddu cyfradd fetabolaidd ac i helpu i golli pwysau. Nid oes
tystiolaeth i gadarnhau ei effeithiolrwydd. Hysbysebir colloidal silver fel asiant gwrthfacteria ar adegau. Nid yw’n ddiogel
i’w fwyta, a gall arwain at gyflwr o’r enw argyria, sy’n troi’r croen yn las neu’n llwyd.
45 Rheoliad (UE) 1151/2012 a Rheoliad Dirprwyedig y Comisiwn (UE) 664/2014.
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4.6.15 Mae adroddiadau eraill wedi'u cadarnhau o 'prosecco' mewn potel nad yw'n bodloni'r
gofynion a osodwyd yn y ddeddfwriaeth Enw Tarddiad Gwarchodedig, a gaiff ei werthu
fel prosecco ond y dylid ei labelu fel Frizzante neu 'win pefriog'. Mae hyn yn cynnwys cas o
prosecco o Moldofa a hysbysebir i'w werthu ar-lein.

Cynlluniau Ansawdd yr Undeb Ewropeaidd
Mae cynlluniau ansawdd yr Undeb Ewropeaidd wedi'u llunio i hyrwyddo a diogelu
cynhyrchion bwyd amaethyddol o ansawdd. Caiff y cynhyrchion hyn eu rhannu i dri
chategori:
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Cynhyrchion Enw Tarddiad Gwarchodedig (PDO), a gânt eu cynhyrchu, eu
prosesu a'u paratoi mewn ardal ddaearyddol benodol gan ddefnyddio
gwybodaeth leol
Cynhyrchion Dynodiad Daearyddol Gwarchodedig (PGI) sy'n gysylltiedig â'r
ardal ddaearyddol
Cynhyrchion Gwarant Arbenigedd Traddodiadol (TSG) sydd â nodwedd
draddodiadol, un ai o ran cyfansoddiad neu gynhyrchiad

•

•T

4.6.16 Mae gan Parmigiano Reggiano (caws Parmesan), statws Enw Tarddiad Gwarchodedig
hefyd. Mae gwybodaeth yn awgrymu bod bwytai a siopau tecawê yn defnyddio caws o
statws ansawdd is yn ymwybodol ar adegau, ac yn parhau i'w hysbysebu fel Parmesan.
4.6.17 Mae ardystio organig yn faes bwyd y mae troseddwyr bwyd wedi'i manteisio arno yn
rhyngwladol, ond nid oes tystiolaeth bod hyn yn digwydd ar raddfa fawr yn y Deyrnas
Unedig. Gall bod yn anodd gwirio'r mesurau rheoli sydd ar waith i warantu bod y statws
hwn yn ddilys ar gyfer cynhyrchion sydd wedi'u tyfu neu eu cynhyrchu mewn trydydd
gwledydd. Mae'r prif enghreifftiau yn ymwneud â grawn o Ganolbarth Asia sydd wedi dod
i'r Undeb Ewropeaidd drwy Malta (gweler y bocs) ac achos diweddar mewn perthynas
â chyw iâr o Ganada.46 Fodd bynnag, er bod tystiolaeth anecdotaidd i awgrymu bod
hyn yn digwydd, ar hyn o bryd nid oes gennym unrhyw wybodaeth mewn perthynas â
chynhyrchion wedi'u mewnforio i'r Deyrnas Unedig.
4.6.18 Ar raddfa lai, canfuwyd busnesau coffi annibynnol yn hysbysebu eu cynhyrchion fel
rhai organig pan nad oes ganddynt ddigon o waith papur i gefnogi'r honiad hwn, gydag
un busnes hefyd yn labelu eu cynnyrch fel cynnyrch masnach deg pan nad yw hyn yn
wir. Canfuodd un awdurdod lleol nifer o arlwywyr nad oedd yn cydymffurfio mewn gŵyl
gerddoriaeth.
4.6.19 Mae cynnydd mewn galw gan ddefnyddwyr am gynhyrchion organig a chynaliadwy yn
golygu bod y gweithgarwch hwn yn debygol o arwain at gynnydd mewn gwerthiant ar
gyfer y busnesau hyn, ar draul y cwsmer. Mae'n hawdd ei wneud, ac yn anodd i'r cwsmer
ei ganfod.

46 http://www.theglobeandmail.com/news/national/ontario-supplier-charged-with-mislabelling-organic-chicken/
article32502431/
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Twyll organig drwy Malta
Yn 2016, datgelodd awdurdodau'r Eidal weithgarwch twyllodrus ym Malta, a oedd yn
cynnwys mewnforio grawn o Moldofa, Yr Wcrain a Kazakhstan i Malta neu Romania,
ac yna ymlaen i'r Eidal. Roedd y grawn wedi'u hardystio'n ffug fel rhai organig yn
y gwledydd a oedd yn allforio; roedd y mesurau rheoli llai llym yr oeddent yn eu
hwynebu wrth gael y mynediad cyntaf i'r Undeb Ewropeaidd yn eu galluogi i symud
yn rhydd heb i'w statws gwirioneddol gael ei ddatgelu. Cyflenwyd y cynnyrch i
ddefnyddwyr yn yr Eidal.
Rhwng 2007 a 2013, amcangyfrifir bod cynnyrch wedi'i ardystio'n ffug gyda gwerth
marchnad o €126 miliwn (£105.5 miliwn) wedi'i fewnforio yn y modd hwn.
4.6.20 Rydym wedi nodi honiadau anecdotaidd o dwyll mewn cysylltiad ag ecsploetio enw da am
ansawdd a ddarperir gan gynlluniau sicrwydd ansawdd megis cynllun y Tractor Coch47 a'r
'British Lion'.48 Mae bod yn aelod o'r cynlluniau hyn yn golygu bod angen i'r ffermwyr lynu at
safonau ansawdd llym ym mhob agwedd o'u prosesau cynhyrchu. Bwriad label neu sticer
ar gynnyrch sydd â'r marciau hyn yw gwarantu ansawdd i'r defnyddiwr.
4.6.21 Ar hyn o bryd, nid oes unrhyw achosion wedi'u cadarnhau o'r marciau sicrwydd hyn yn
cael eu camddefnyddio. Fodd bynnag, mae'n debygol y byddai cynhyrchwyr yn ceisio
elwa ar ddefnyddio'r symbolau sy'n gysylltiedig â'r cynlluniau hyn er nad yw'r cynhyrchion
yn bodloni'r gofynion. Mae'r gwiriadau a gynhelir gan yr amryw gynlluniau sicrwydd yn ei
gwneud yn debygol iawn y byddai hyn yn digwydd drwy gam-labelu'r cynnyrch terfynol yn
hytrach na diffyg cydymffurfiaeth yn uwch yn y gadwyn gyflenwi.
4.6.22 Mae arolygon barn defnyddwyr yn dangos bod mwy o hyder mewn bwyd sydd wedi'i dyfu
ym Mhrydain, ac y byddai'n well gan ddefnyddwyr brynu bwyd sydd wedi'i gynhyrchu'n
lleol, yn hytrach na'i fewnforio.49 O achos hyn, mae bwyd o Brydain yn dueddol o fod yn
ddrytach, gyda bwydydd 'lleol iawn', a werthir mewn siopau fferm neu farchnadoedd, yn
ddrytach byth. Mae hyn yn rhoi cymhelliant i fusnesau labelu bwyd sydd wedi'i fewnforio
fel bwyd o Brydain neu fwyd lleol, er ei fod wedi'i gynhyrchu mewn man arall.
4.6.23 Mae gwybodaeth o wahanol gryfderau yn nodi achosion o fwyd wedi'i fewnforio'n cael
ei labelu fel bwyd o Brydain, gan gynnwys cynhyrchion megis cig oen o Seland Newydd,
cyw iâr o'r Iseldiroedd, porc o Ddenmarc, cig eidion o Frasil, ac wyau o wledydd eraill yn yr
Undeb Ewropeaidd.
4.6.24 Nodwyd y risg o gam-ddisgrifio wyau yn Asesiad 2016. Gyda gwerth £17.4 miliwn o wyau'n
cael eu mewnforio i'r Deyrnas Unedig o'r Undeb Ewropeaidd rhwng 1 Medi 2015 a 31 Awst
2016,50 a nifer o gwsmeriaid yn dewis wyau o'r Deyrnas Unedig, mae hyn yn parhau i fod yn
darged arbennig o apelgar i dwyllwyr.

47 Cynllun y Tractor Coch yw cynllun sicrwydd safonau bwyd a fferm mwyaf y Deyrnas Unedig.
48 Mae British Lion yn nodi wyau o ansawdd a gynhyrchir gan aelodau o Gyngor Diwydiant Wyau Prydain, a dyma’r unig
gynllun sicrwydd ar gyfer wyau’n unig yn y Deyrnas Unedig.
49 NatCen, 2016, British Social Attitudes No. 33 - Food: Views on the food supply chain.
50 Ystadegau masnachu Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi.
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4.6.25 Mae gwybodaeth, gan gynnwys data gan yr Arolygiaeth Marchnata Wyau,51 yn dangos y
cafodd 147 o'r sypiau (20.6% o'r rheiny a brofwyd) o wyau a fewnforiwyd i Loegr o'r Undeb
Ewropeaidd rhwng mis Ebrill 2015 a mis Mawrth 2016 eu hisraddio yn dilyn arolygiad gan yr
Arolygiaeth Marchnata Wyau gan eu bod o ansawdd is na ddatganwyd. Mae hefyd gennym
wybodaeth yn honni y caiff wyau wedi'u mewnforio eu labelu'n ffug fel rhai o Brydain, neu
eu bod yn rhai lleol, yn tarddu o ardal benodol. Pan ganfyddir achosion o'r fath, bydd y
cwmni pecynnu wyau yn destun camau gorfodi rheoleiddio gan yr Arolygiaeth Marchnata
Wyau er mwyn cywiro'r broblem.

Astudiaeth Achos: Twyll wyau
Derbyniodd ffermwr wyau yn Swydd Gaerhirfryn ddedfryd o garchar am
30 mis ym mis Mehefin 2016 am dwyll drwy gam-gyfleu’n ffug dan Ddeddf
Twyll 2006, am werthu wyau sgubor a brynwyd o fferm arall gan roi'r argraff
eu bod yn wyau maes o'i safle ei hun.
Roedd y ffermwr wedi derbyn dirwy yn 2007 am droseddau marchnata
wyau eraill.

4.6.26 Mae rhai bwydydd yn y Deyrnas Unedig wedi ennill statws Dynodiad Daearyddol
Gwarchodedig sy'n dynodi statws ansawdd ychwanegol.
4.6.27 Honnir y caiff cig ei werthu'n dwyllodrus mewn siopau cig yng Nghymru, drwy ei
labelu fel cig oen o Gymru a chig eidion o Gymru – sydd â statws Dynodiad Daearyddol
Gwarchodedig. Serch hynny, nid yw graddfa'r gweithgarwch hwn wedi'i gadarnhau eto.
Er na nodwyd y gweithgarwch hwn mewn perthynas â chynhyrchion cig eraill o'r Deyrnas
Unedig sydd â statws Dynodiad Daearyddol Gwarchodedig (cig eidion a chig oen yr Alban,
a chig eidion a chig oen De Orllewin Lloegr), mae'n faes a nodwyd fel un sy'n agored i'r
math hwn o droseddu.
4.6.28 Ymhlith enghreifftiau wedi'u cadarnhau o fwyd yn cael ei gam-gyfleu fel bwyd lleol mae
wyau a werthwyd yn nodi eu bod o Gaint a oedd wedi'u mewnforio o'r Undeb Ewropeaidd,
a bwytai a gwestai yn gwerthu cig a dofednod yn dwyllodrus fel cynnyrch lleol.
4.6.29 Mae cyrff o'r diwydiant wedi mynegi pryderon ynghylch brandio cynnyrch maent yn teimlo
ei fod yn gwneud honiadau ynghylch tarddiad y cynnyrch nad yw'n gywir. Mae hyn mewn
perthynas â'r brandiau 'ffermydd ffug', y mae rhai manwerthwyr mawr yn eu defnyddio.
Mae rhai'n awgrymu bod hyn yn camarwain defnyddwyr o ran gwlad tarddiad y cynnyrch
(hyd yn oed pan fo'r wlad wedi'i nodi'n glir ar yr un label).
4.6.30 Gyda lefelau pryder cynyddol defnyddwyr am darddiad bwyd, a ysgogir gan ystyriaethau
am ansawdd, hyd taith bwyd, gwlad tarddiad a pha mor lleol ydyw, rydym yn rhagweld bod
camgyfleu daearyddol yn arfer sy'n debygol o gynyddu.

Ansawdd cynhyrchion a chyfansoddiad bwyd
4.6.31 Mae camgyfleu ansawdd cynnyrch neu ei gynhwysion yn dechneg droseddol o fewn y
diwydiant sy'n atyniadol ac sydd â llawer o dystiolaeth ohoni. Mae'n anodd i ddefnyddwyr

51 Adroddiad Arolygiaeth Marchnata Wyau – Adroddiad Polisi 2015/16 Chwarter 4 Arolygiaeth Marchnata Wyau Lloegr.
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sylwi ar ansawdd diffygiol cynnyrch yn aml, yn enwedig pan fo gan yr amnewidyn
nodweddion tebyg i'r cynnyrch go iawn.
4.6.32 Y ddau brif faes lle caiff ansawdd cynnyrch neu ei gyfansoddiad ei gamgyfleu yw olew
olewydd a physgod.
4.6.33 Ymhlith enghreifftiau mewn perthynas ag olew olewydd mae datgan bod olew olewydd
gradd coginio yn 'virgin' neu 'extra virgin', neu olew o ansawdd is a wnaed o olewydd megis
olew o'r pwlp a nodir ei fod yn addas i'w fwyta gan bobl, neu o ansawdd uwch.52 Mae data
gan dîm Cydymffurfiaeth Olew Olewydd yr Asiantaeth Taliadau Gwledig yn nodi nad oedd
un rhan o chwech (17%) o'r 64 sampl a gymerwyd yn 2015 yn bodloni'r proffil cemegol
disgwyliedig yn Rheoliadau'r Undeb Ewropeaidd, a methodd ychydig dros chwarter o'r
asesiadau organoleptig lle'r oedd y rhain yn ofynnol.
4.6.34 Roedd y canlyniadau hyn yn dangos nad oedd yr ansawdd bob tro'n cyd-fynd â'r hyn a oedd
ar y label, ac mae ystod o resymau posibl dros hyn. Mewn achosion difrifol, mae'n bosibl bod
yr olew wedi'i ddifwyno, ond ymddengys bod gwaethygiad mewn ansawdd yn aml o achos
amodau storio amhriodol, neu ddefnydd posibl o olewydd sydd o ansawdd gwael.
4.6.35 Mae pryderon o fewn y sector pysgota bod y dull a ddefnyddir i ddal y cynnyrch hefyd wedi'i
gamgyfleu. Mae cyrff o'r diwydiant53 yn rhannu pryderon bod cynhyrchion pysgodfeydd sydd
wedi'u dal drwy dreillio (trawling) wedi'u gwerthu fel pysgod a ddaliwyd gan lein bysgota. Yn
gyffredinol ystyrir bod pysgod wedi'u dal â lein o ansawdd gwell;54 mae hyn hefyd yn ddull
mwy derbyniol yn foesol o bysgota, sydd â llai o effaith ar yr amgylchedd.
4.6.36 Mae'r arfer hwn, a elwir yn dwyll dull dal, yn atyniadol i droseddwyr bwyd gan fod nodi sut
yn union y daliwyd pysgodyn yn broses drud ac araf, yn enwedig wrth ymdrin â helfa fawr.
4.6.37 Mae cyflwyno'r ddeddfwriaeth rhwymedigaeth glanio55 ar gyfer pysgod ym mis Ionawr
2016 (gweler 4.4.16) yn debygol o arwain nid yn unig at ddargyfeirio gwastraff, ond hefyd
at gamgyfleu pysgod fel rhai o ansawdd uwch neu is pan ddaw'r helfa i'r lan. Mae'n bosibl
bod pysgodfeydd yn cuddio gor-bysgota o fewn cwotâu am rywogaethau pysgod eraill.
4.6.38 Mae camgyfleu ansawdd hefyd wedi'i gadarnhau mewn cynhyrchion dofednod o ansawdd
is a gânt eu hail-labelu i nodi eu bod o ansawdd uwch.56 Mae gwybodaeth gyfyngedig
yn honni y caiff ieir ôl-dodwy – adar sydd wedi gorffen cyfnod o ddodwy wyau i'w
cynhyrchu'n fasnachol – eu gwerthu fel ieir ffres cyfan am bris uwch. Gellir lladd ieir
ôl-dodwy mewn safleoedd cymeradwy a'u prosesu'n gynhyrchion bwyd, ond ni ellir eu
gwerthu fel ieir cyfan.
4.6.39 Mae hefyd gwybodaeth sy'n awgrymu y caiff cynhyrchion llaeth eu gwanedu a'u datgan
fel y cynnyrch gwreiddiol heb eu gwanedu. Rydym yn nodi bod 5.8% (17) o'r 293 o samplau
llaeth a gymerwyd yn dangos camddisgrifiad o gynnwys braster y llaeth.57

52 Data System Arolygu Bwyd y Deyrnas Unedig a’r Asiantaeth Taliadau Gwledig. Nid yw olew crai o’r pwlp yn addas i’w fwyta
gan bobl yn ei rinwedd ei hun, ond gall fod unwaith iddo gael ei goethi a’i gymysgu ag olew olewydd ‘virgin’. Fodd bynnag,
ni ellir ei werthu fel olew olewydd.
53 Seafish a phartneriaid eraill.
54 http://www.thefishsite.com/articles/895/longlining-versus-trawling/
55 https://www.gov.uk/government/collections/fisheries-management-landing-obligation
56 Gweithgarwch gweithredol yr Uned Genedlaethol Troseddau Bwyd
57 System Arolygu Bwyd y Deyrnas Unedig Awst 2015 – Medi 2016.
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4.6.40 Gwerthu mêl paill cymysg fel mêl sy'n dod o un tarddiad yw'r broblem fwyaf gyffredin
a nodwyd mewn perthynas â chamgyfleu mêl. Mae hyn yn arbennig o berthnasol pan
nodir fod gan y mêl darddiad blodau premiwm, neu darddiad y canfyddir iddo fod o fudd i
iechyd, megis Manuka.

Bwyd Ffres
4.6.41 Mae nifer o ddulliau a ddefnyddir gan dwyllwyr er mwyn datgan bod eu cynnyrch yn
fwy ffres neu i newid dyddiad oes eu cynnyrch. Mae bwydydd sy'n ddrytach pan gânt
eu gwerthu'n ffres, a'r rheiny sydd ag oes silff fer, yn fwy tebygol o fod yn destun newid
dyddiadau. Pysgod a chynhyrchion cig coch sydd fwyaf tebygol o fod yn agored i'r math
hwn o drosedd, ynghyd â dofednod.
4.6.42 Mae'n debygol iawn bod peth camgyfleu dyddiadau yn digwydd mewn cynnyrch a gaiff ei
gynnwys mewn cynhyrchion wedi'u paratoi ymlaen llaw. Yn debyg i ddargyfeirio gwastraff,
mae'r gwendid penodol hwn i'w briodoli i natur y cynnyrch, gan y gallai marinadau neu
gyflasynnau cyfreithlon guddio troseddu yn weddol hawdd.
4.6.43 Mae gwybodaeth gyfyngedig i awgrymu bod hyn yn digwydd gyda dofednod, wyau a
rhannau o'r sector llaeth yn ogystal â phrydau parod i'w bwyta a bwyd anifeiliaid.
4.6.44 Mae technegau a nodwyd yn y maes hwn yn cynnwys newid dyddiadau ar labeli yn
ffisegol; cuddio cynnyrch nad yw'n ffres â marinadau, cyflasynnau neu ychwanegion;
a rhewi cynnyrch sy'n cyrraedd neu sydd heibio ei ddyddiad defnyddio erbyn, cyn ei
ddadmer nes ymlaen a'i werthu fel cynnyrch 'ffres'. Adroddir bod gwerthwyr stepen y
drws yng Nghanolbarth Lloegr yn gwerthu pysgod heb unrhyw allu i olrhain, dyddiad, na
tharddiad.
4.6.45 Mae ail-labelu cynhyrchion i newid y dyddiad 'defnyddio erbyn' neu'r dyddiad 'gwerthu
erbyn' hefyd yn dechneg a welir â dofednod, lle prynir stoc sydd ag oes fer a'i ail-ddyddio
i'w werthu ymlaen. Mae rhagor o wybodaeth i awgrymu bod camgyfleu dyddiadau ar
gynhyrchion yn digwydd gyda chaws a llaeth.
4.6.46 Mae ychwanegu cynhwysion at gynnyrch heb eu datgan i guddio ei oed hefyd wedi'i weld
mewn perthynas â thiwna. Gellir ychwanegu echdyniad llysieuol wedi'i eplesu at diwna er
mwyn i'w liw coch ddychwelyd.58 Mae hyn yn caniatáu i diwna hŷn ymddangos yn ffres, ac
i diwna rhatach ymddangos ei fod o well ansawdd. Gall hefyd atal cwsmeriaid rhag nodi pa
mor ffres yw'r cynnyrch mewn gwirionedd, gan olygu eu bod yn agored i beryglon megis
lefelau uchel o histamin wrth i'r pysgodyn ddirywio.
4.6.47 Mae'r dechneg hon hefyd yn cyflwyno nitradau i'r tiwna, sy'n achosi peryglon ychwanegol
i iechyd. Mae'r arfer hwn yn anghyfreithlon, ac adroddir ei fod yn digwydd yn nifer o
Aelod‑wladwriaethau'r Undeb Ewropeaidd. Bu i'r Comisiwn Ewropeaidd egluro ei safbwynt
ar ddefnyddio'r echdyniadau llysieuol hyn i gyrff y diwydiant ac asiantaethau rheoleiddio
ar draws yr Undeb Ewropeaidd. Mae dangosyddion cynnar yn nodi y gall hyn fod wedi
lleihau nifer yr achosion o'r arfer hwn, ond y caiff arferion tebyg eraill eu mabwysiadu.
4.6.48 Techneg arall a ddefnyddir i guddio cynhyrchion sydd heibio eu dyddiad, neu i guddio pa
mor ffres yw cynnyrch, yw ei gymysgu â chynnyrch cyfreithlon ffres ac sydd heb fynd
heibio ei ddyddiad. Mae'r dechneg hon wedi'i gweld yn sectorau'r diwydiant cig coch, yn
enwedig mewn cynhyrchion wedi'u prosesu, ac mewn bwyd anifeiliaid mewn un achos.
58 Seafish, mis Hydref 2016.
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Byddai'n rhesymol dod i'r casgliad ei bod yn bosibl i'r dull hwn ddigwydd o fewn sectorau
eraill oherwydd pa mor hawdd yw hi i broseswyr gyflawni'r drosedd hon.
4.6.49 Mae'r arfer o rewi cynhyrchion i 'oedi' eu dyddiad, ac yna dadmer y cynnyrch i'w werthu fel
eitem ffres hefyd wedi'i weld o fewn y cyfnod adrodd, ac mae'n nodedig o amlwg mewn
cynhyrchion pysgod a dofednod.
4.6.50 Mae'r Arolygiaeth Marchnata Wyau yn awgrymu bod 'blaen godio' cynnyrch yn dechneg
newydd wedi'i llunio i guddio pa mor ffres yw wyau. Mae hyn yn golygu datgan bod wyau
wedi'u dodwy neu eu prosesu'n hwyrach nag yw'n wir, ac felly'n ehangu eu hoes silff.

4.7 Twyll dogfennau
Twyll dogfennau: Defnyddio dogfennau ffug neu rai wedi'u camgyfleu er
mwyn gwerthu, marchnata neu dystio dros gynnyrch twyllodrus neu sy'n is
na'r safon.

4.7.1

Gellir defnyddio dogfennau ffug er mwyn cynorthwyo nifer o dechnegau troseddol eraill
sy'n digwydd yn y diwydiant bwyd, camgyfleu yn benodol. Gallai fod yn alluogwr allweddol
i droseddau bwyd o sawl math. Rydym o'r farn bod hwn yn faes sydd angen ffocysu arno
mewn perthynas â dealltwriaeth, canfod a llunio'r perygl hwn.

4.7.2

Defnyddir twyll dogfennau yn bennaf i guddio gwir darddiad cynnyrch (un ai er bydd
ariannol uniongyrchol, neu er mwyn cael mynediad at farchnad allforio sydd wedi'i chau),
i gyfleu bod cynnyrch anghyfreithlon yn un diogel a chyfreithlon, neu i roi'r argraff bod
cynnyrch o ansawdd uwch nag ydyw.

4.7.3

Mae'n arbennig o debygol o ddigwydd lle gall nwydd fod o ddim gwerth fel arall, er
enghraifft anifeiliaid heb farc adnabod, neu bysgod sy'n rhy fach neu sydd dros y cwota.

Tystysgrifau pysgod
Defnyddiwyd tystysgrifau ffug i hwyluso gwerthu sgil-gynhyrchion eog i'r Wcrain gan
endid yn un o wladwriaethau'r Baltig. Defnyddiwyd y tystysgrifau i ddangos statws
y cynnyrch i awdurdodau cyn ei allforio i du allan yr Undeb Ewropeaidd. Nodwyd
hefyd y defnydd o dystysgrifau a oedd bron union yr un peth gan endid mewn
Aelod‑wladwriaeth gyfochrog yn 2014.
Nid yw union natur y drosedd hon yn glir, ond ymddengys, er y canfuwyd bod gan y
masnachwr gynhyrchion pysgod cyfreithlon o'r Deyrnas Unedig gan gyflenwyr o'r
Deyrnas Unedig, y defnyddir y tystysgrifau i roi hygrededd ffug i gynnyrch twyllodrus
ac i sicrhau y caiff ei allforio. Mae hefyd elfen o fasnachu ar draul enw da eog yr Alban
am ansawdd.
4.7.4

Mae cau marchnadoedd ar gyfer cynhyrchion o wledydd penodol yn debygol o gynyddu
amlder troseddau dogfennau. Gall hyn fod o achos gwaharddiadau masnachu ar sail
wleidyddol, megis y gwaharddiad ar fewnforion o Rwsia, neu waharddiad gan yr Undeb
Ewropeaidd ar gyfer nwydd neu wlad benodol, sydd o ganlyniad i fethiannau cyson i
gydymffurfio â gofynion mewnforio.
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4.7.5

Cyflwynir mesurau yn achlysurol iawn i gael gwared ar gyfleoedd troseddu, drwy osod
nodweddion diogelwch ychwanegol ar y dogfennau. Gall datblygiadau technegol megis
traciwr pysgota byd-eang ar-lein59 ac ymchwil o'r posibilrwydd o ddefnyddio technoleg
cadwyn bloc o fewn y diwydiant bwyd arwain at ostyngiad pellach mewn trosedd
dogfennau, drwy sicrhau bod data ar gael a rhoi'r pŵer i'r diwydiant, i reoleiddwyr ac i
ddefnyddwyr ganfod achosion o droseddu.

4.7.6

Mae mwyafrif y masnachu rhyngwladol sy'n cynnwys nwyddau bwyd yn cynnwys lefel
ychwanegol o waith papur er mwyn gwirio ansawdd, statws iechyd neu darddiad y
cynnyrch sy'n cael ei fewnforio neu ei allforio. Mae llwythi sydd heb y gwaith papur hwn yn
debygol iawn o gael eu gwrthod wrth y ffin, gan arwain at golled ariannol i'r allforiwr. Gall
hyn arwain at ddefnyddio dogfennau ffug lle nad oes rhai go iawn ar gael neu lle byddai
tarddiad gwirioneddol y cynnyrch yn amharu ar ei fynediad.

4.7.7

Mae tystysgrifau allforio ffug sy'n honni eu bod o awdurdod yn y Deyrnas Unedig wedi'u
defnyddio i hwyluso allforio cynhyrchion pysgod a physgod cregyn, yn bennaf ar gyfer
cynhyrchion o'r Alban. Mae'r dogfennau ffug hyn wedi'u hatafael gan awdurdodau yn Hong
Kong ac ar draws Ewrop, sy'n amlygu camdriniaeth o'r system a'r perygl economaidd i
gynhyrchwyr yn y Deyrnas Unedig.

4.7.8

Nodwyd hefyd bod dogfennau ffug yn cael eu defnyddio i fewnforio cynhyrchion i'r
Deyrnas Unedig a'r Undeb Ewropeaidd, gan gynnwys wyau a ffrwythau a llysiau.

4.7.9

Mae adroddiadau o'r Iseldiroedd yn nodi achosion o wyau'n cael eu mewnforio o Tsieina
gyda thystysgrifau iechyd ffug.60 Mae mesurau rheoli ar fewnforio wyau yn bwysig
ar gyfer diogelu'r cyhoedd rhag salmonela neu ffliw adar. Nid yw data masnachu'r
Deyrnas Unedig61 yn dangos mewnforion wyau o Tsieina yn ystod y cyfnod hwn, ond gall
cynhyrchion ddod i'r Deyrnas Unedig drwy Aelod-wladwriaethau eraill.

4.7.10 Mae cam-ddatgan y math o nwydd yn ddull arall a ddefnyddir yn lle dogfennau ffug, er
mwyn osgoi gwiriadau. Mae'n bosibl y gwneir hyn ar y cyd â defnyddio dogfennau ffug
rhag ofn y caiff y nwydd ei wirio wrth y ffin, ond gall cam-ddatgan ganiatáu mewnforwyr i
osgoi'r gwiriadau hyn yn gyfan gwbl.
4.7.11

Nododd weithgarwch gweithredol gan yr Uned Genedlaethol Troseddau Bwyd un unigolyn
yn dosbarthu pecynnau o DNP yn rhyngwladol drwy gam-ddatgan y cynnwys ar y
ffurflenni tollau. Mae hyn yn golygu ei fod yn gwneud datganiad tollau ffug, sy'n drosedd
dan y ddeddfwriaeth tollau.62 Nodwyd hefyd bod symiau diwydiannol o DNP wedi'u
mewnforio i'r Deyrnas Unedig dan ddatganiad ffug, gan guddio gwir enw'r cemegyn ac
atal ei waharddiad.

59 http://globalfishingwatch.org/
60 RASFF 2015.BRW; 2015.BRX, 2015.BRV.
61 Ystadegau masnachu Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi.
62 Deddf Rheoli Tollau Tramor a Chartref 1979 (fel y’i diwygiwyd) Adran 168.
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Astudiaeth Achos: Masnachu trionglog
Mae'r pryder parhaus mewn perthynas â lefelau salmonela mewn dail betel
o India yn enghraifft o hyn. Mae diffyg gwelliant yn y lefelau halogi wedi
arwain at gyflwyno Rheoliad (UE) 2016/66, sy'n gwneud profion gan labordy
a thystysgrif iechyd yn orfodol cyn y gellir allforio'r cynnyrch i'r Undeb
Ewropeaidd.
Ymddengys bod y gwiriadau ychwanegol hyn yn cynhyrchu llwybrau
masnachu trionglog newydd, a nodwyd bod llwythi wedi mynd trwy Sri
Lanka a Malaysia er mwyn cuddio eu tarddiad.
Yn aml, caiff llwythi eu hail-labelu, eu cymysgu â llwythi dilys, neu eu hanfon
â gwaith papur sy'n nodi eu bod yn gynnyrch o'r wlad ganol.
4.7.12

Mae cynhyrchion sy'n rhaid eu datgan wrth Arolygfeydd Ffin neu Bwyntiau Mynediad
Dynodedig wrth eu cludo i'r Undeb Ewropeaidd yn arbennig o agored i hyn, gan eu bod yn
llai tebygol o gael eu harchwilio os ydynt wedi'u datgan dan gôd TARIC amgen,63 ac felly'n
galluogi'r llwyth i osgoi'r mesurau rheoli.

4.7.13

Yn ystod y cyfnod adrodd, nodwyd cam-ddatgan mewn tri cyfuniad nwydd a gwlad
tarddiad penodol: mêl o Yemen, kashk (cynnyrch llaeth tebyg i iogwrt) o Iran, a dail cyri
ffres o wledydd yn cynnwys Malaysia. Mae mewnforio'r cynhyrchion hyn o'r gwledydd
hyn i'r Undeb Ewropeaidd wedi'i wahardd, un ai o achos diffyg cynlluniau rheoli ar gyfer y
broses gynhyrchu64 neu, yn achos dail cyri ffres, o achos rheoliadau iechyd planhigion.65
Er nad yw'r gweithgarwch hwn yn gofyn ffugio dogfennau cyfreithlon (mae'r dogfennau'n
rhai cyfreithlon ond yn cynnwys yr wybodaeth anghywir), mae'n dal i fod yn ddatganiad
ffug i dollau, ac mae'n cyflawni'r un canlyniad terfynol â mathau eraill o dwyll dogfennau a
welir mewn masnachu rhyngwladol.

4.7.14

Mae rhagor o gynhyrchion sy'n destun mesurau rheoli mwy llym am amryw o resymau.
Mae Rheoliad y Comisiwn (CE) 669/2009 (fel y'i diwygiwyd) yn nodi pa gynhyrchion nad
ydynt yn dod o anifeiliaid sy'n destun lefel uwch o reolaethau swyddogol a samplu a'r
rhesymau pam. Mae posibilrwydd real y bydd cynhyrchion sy'n destun mwy o wiriadau'n
cael eu cam-ddatgan neu eu dargyfeirio drwy wlad arall i guddio eu tarddiad ac i osgoi
gwiriadau.

4.7.15

Ymddengys bod y gwaharddiad presennol ar allforio cynhyrchion amaethyddol i
Ffederasiwn Rwsia66 wedi arwain at gynnydd yn yr achosion o dystysgrifau allforio ffug ar
gyfer llwythi sy'n mynd i Rwsia, drwy guddio ei gwir darddiad yn aml. Roedd llwythi a oedd
yn teithio â dogfennau ffug yn cynnwys porc o Wlad Belg a oedd wedi'i labelu fel porc o
Chile, cyw iâr o Brydain â label yn nodi nad yw'n dod o'r Undeb Ewropeaidd, a chyw iâr o
darddiad anhysbys â label yn nodi ei fod o Frasil.

63 Caiff codau Tarif Intégré Communautaire (TARIC) eu defnyddio ar gyfer mewnforio neu allforio nwyddau i ac o’r Undeb
Ewropeaidd, ac maent yn cynnwys holl agweddau tariff tollau, deddfwriaeth masnachu ac amaethyddol yr Undeb
Ewropeaidd. Mae hyn yn caniatáu dull cyson o roi’r mesurau hyn ar waith ar draws yr holl Aelod-wladwriaethau.
64 Penderfyniad Gweithredu’r Comisiwn (UE) 2016/601.
65 https://www.gov.uk/guidance/protecting-plant-health-topical-issues#restrictions-on-the-import-of-curry-leaves;
Gorchymyn Iechyd Planhigion (Lloegr) 2015
66 http://ec.europa.eu/agriculture/russian-import-ban/pdf/list-of-banned-products-20-08-2014_en.pdf
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Rhifau Cymeradwyo a Marciau Iechyd
Unwaith y mae busnes sy'n cynhyrchu cynhyrchion anifeiliaid wedi'i gofrestru a'i
gymeradwyo gan yr awdurdod cymwys, bydd yn derbyn rhif cymeradwyo.
Bydd gan nifer o gynhyrchion y rhif cymeradwyo hwn ar y pecyn fel symbol hirgrwn
yn cynnwys cod y wlad a'r rhif cymeradwyo. Mae hyn yn dynodi'r safle prosesu neu
becynnu terfynol i ymdrin â'r cynnyrch.
Mae marciau iechyd hefyd yn cynnwys y rhif cymeradwyo, ond mae'r rhain yn nodi'r
lladd-dy neu'r safle llaeth lle cyflawnwyd prawf iechyd ar y cynnyrch.
Unwaith i safle gael ei dynnu oddi ar y rhestr, ni fydd y rhif cymeradwyo'n cael ei
ailddefnyddio.
4.7.16 Er nad yw defnyddio tystysgrifau allforio ffug yn effeithio ar ddiwydiant bwyd y Deyrnas
Unedig yn uniongyrchol, mae ganddo'r potensial i leihau hyder yn nilysrwydd llwythi
a dogfennau allforio, ac mae'n bosibl y gallai danseilio enw da cynnyrch Prydain yn y
dyfodol, gan effeithio ar yr economi ehangach.
4.7.17

Mae gan ran helaeth o'r diwydiant bwyd, yn enwedig mewn perthynas â chynhyrchion
sy'n dod o anifeiliaid, system dystysgrifau neu ddogfennau cynhyrchu sydd â'r nod o roi
sicrwydd bod y bwyd wedi'i gynhyrchu mewn modd diogel neu yn unol â'r ddeddfwriaeth
berthnasol.

4.7.18 Mae tystysgrifau cynhyrchu ffug wedi'u gweld yn y sectorau pysgod, pysgod cregyn, cig
coch a dofednod. Mae gan yr holl sectorau hyn system gofrestru a chymeradwyo ar gyfer
unrhyw fusnes sy'n dymuno gweithredu, ac mae ganddynt ddeddfwriaeth ychwanegol
benodol y mae'n rhaid cydymffurfio â hi.
4.7.19 Mae camddefnyddio rhifau cymeradwyo yn amrywiad ar dwyll dogfennau a ddefnyddir
amlaf i hwyluso prosesu anghyfreithlon neu ddargyfeirio gwastraff drwy roi'r argraff bod
y cynnyrch yn gyfreithlon. Mae adroddiadau wedi'u cadarnhau o hyn o fewn y sectorau
cig coch a dofednod, lle mae unigolyn yn prynu cynnyrch sy'n cyrraedd diwedd ei oes neu
sydd â stoc rhy fawr ohono, a'i ail-labelu â rhifau cymeradwyo safleoedd cig sydd wedi
stopio masnachu. Yna, caiff y cynnyrch hwn ei ddosbarthu i ystod eang o fusnesau bwyd.
4.7.20 Nid yw'n hysbys p'un a yw busnesau sy'n derbyn y bwyd hwn yn y pen draw yn cael eu
twyllo ac nad ydynt yn gwybod am ansawdd isel y cynnyrch, neu a ydynt yn ymwybodol eu
bod yn prynu cig rhad o ansawdd isel ac yn parhau â'r twyll i'w cwsmeriaid.
4.7.21 Mae gwybodaeth ychwanegol yn nodi camddefnydd pellach o rifau cymeradwyo,
gan gynnwys canfod cynhyrchion dofednod sydd â marciau iechyd ffug siâp cylch yn
hytrach na'r siâp hirgrwn safonol; cynhyrchion cyw iâr sydd â marciau iechyd ffatri sy'n
prosesu cig coch yn unig; a darnau o gig eidion sydd â marciau iechyd aneglur y tybir eu
bod yn ffug mewn siop gig yng Nghymru. Datgelodd ymchwiliad arall ddefnydd o rifau
cymeradwyo ar gynhyrchion wedi'u hallforio sy'n dod o anifeiliaid nad oedd yn cydnabod
bod proses ganolradd wedi digwydd i'r cynnyrch rhwng y cynhyrchwr (oedd pia'r rhif a
ddefnyddiwyd) a'r pwynt allforio.
4.7.22 Gwelwyd camddefnydd o rifau cymeradwyo ar lwyth o frithyll a atafaelwyd yn Rwsia
a oedd yn honni yn ôl ei farc cymeradwyo ei fod o gwmni o'r Alban. Defnyddiwyd
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rhif cymeradwyo o'r Alban, sy'n debygol o fod o achos yr ansawdd uchel a gysylltir â
chynhyrchion pysgodfeydd o'r Alban.
4.7.23 Mae dogfennau adnabod anifeiliaid yn parhau i fod yn destun defnydd, diwygio neu ffugio
anghyfreithlon. Mae'n ofyniad cyfreithiol i wartheg a cheffylau67 fod â phasbort anifail
unigol er mwyn eu symud o amgylch y wlad. Mae'n rhaid cyflwyno'r ddogfen hon hefyd pan
gaiff yr anifail ei ladd.

Pasbortau Anifeiliaid
Caiff pasbortau gwartheg yng Nghymru, Lloegr a'r Alban eu cyflwyno gan Wasanaeth
Symud Gwartheg Prydain, a chan yr Adran Amaeth, Amgylchedd a Materion Gwledig
(DAERA) yng Ngogledd Iwerddon.
Caiff y pasbortau eu cysylltu â'r anifeiliaid drwy eu rhif tag clust, a chânt eu defnyddio
i gofnodi pob symudiad a wneir yn ystod oes yr anifail. Caiff y symudiadau hyn hefyd
eu casglu'n electronig i hwyluso olrhain cyflym mewn achosion o glefydau.
Caiff pasbortau ceffylau eu cyflwyno gan dros 60 Sefydliad Cyflwyno Pasbortau, ac
ni ellir eu tracio ar un system electronig ar hyn o bryd. Bydd y Gronfa Ddata Ceffylau
Cenedlaethol, sy'n cael ei datblygu gan yr Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion,
yn datrys y broblem hon.
Mae gan bob Sefydliad Cyflwyno Pasbortau eu hamrywiad eu hunain ar ddyluniad y
pasbort; fodd bynnag, mae'n rhaid i bob pasbort gynnwys manylion y perchennog,
amlinelliad wedi'i farcio gan filfeddyg i nodi nodweddion amlwg yr anifail, hanes
meddyginiaethau milfeddygol, a datganiad yn nodi addasrwydd yr anifail i gadwyn
fwyd pobl.
4.7.24 Mae gwybodaeth wedi'i chadarnhau yn nodi nifer o achosion yn ystod y cyfnod adrodd lle
cyflwynwyd gwartheg i'w lladd gyda phasbortau anghywir neu heb eu cwblhau.
4.7.25 Mae nifer o resymau pam y byddai troseddwyr bwyd yn ceisio elwa ar yr arfer hwn.
Mae'r rhain yn cynnwys cuddio meddyginiaethau milfeddygol a ddarparwyd iddynt yn
ddiweddar, cuddio nifer o symudiadau y mae anifail wedi'i wneud i fodloni gofynion y
lladd-dy (er mwyn bodloni gofynion statws sicrwydd), a chuddio cyfyngiadau symud TB
posibl. Gall yr esgeulustra neu'r cofnodion ffug hyn arwain at bris uchel am yr anifeiliaid ar
y pwynt lladd.
4.7.26 O ran diogelwch bwyd, mae pasbort anghywir yn golygu na ellir adnabod nac olrhain yr
anifail yn ddigonol, a ddylai olygu ei fod yn anaddas ar gyfer y gadwyn fwyd. Mae'n debygol
bod gwiriadau dogfennau llai llym mewn lladd-dai yn caniatáu'r twyll hwn, ynghyd â
systemau cofnodi electronig sy'n dibynnu ar wybodaeth a gyflwynir gan ffermwyr, delwyr
a busnesau bwyd unigol na fydd yn cael eu gwirio'n annibynnol bob tro.
4.7.27 Rydym wedi nodi nifer o achosion o geffylau'n cael eu cyflwyno i'r lladd-dy i'w bwyta gan
bobl sydd â'u pasbortau wedi'u hymyrryd â nhw neu'n cynnwys manylion gwahanol i'r
rheiny sydd yng nghronfa ddata sefydliad cyflwyno pasbortau. Mae'r adrannau â chant eu
diwygio amlaf yn ymwneud â meddyginiaethau milfeddygol a'r datganiad ynghylch cael
mynediad i gadwyn fwyd pobl.

67 Rheoliadau Adnabod Gwartheg 2007 (fel y’u diwygiwyd); Rheoliadau Pasbortau Ceffylau 2009.
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4.7.28 Mae newid yr adrannau hyn yn caniatáu i ddelwyr ceffylau diegwyddor elwa drwy werthu'r
anifeiliaid i'w lladd i'w bwyta, yn hytrach na thalu i'w dinistrio. Caiff y mwyafrif o basbortau
wedi'u diwygio eu canfod yn y lladd-dy cyn i'r anifail gael mynediad at y gadwyn fwyd, fodd
bynnag bydd nifer bach yn cael eu gwerthu i'w bwyta gan bobl, ac ni chanfyddir y diffyg
cydymffurfio tan i'r pasbort ddychwelyd i'r Sefydliad Cyflwyno Pasbortau. Yn y mwyafrif o
achosion, bydd y cig eisoes wedi'i allforio i Ewrop i'w fwyta.
4.7.29 Mae lladd ceffylau yn digwydd ar raddfa fach iawn yn y Deyrnas Unedig, gyda thrwybwn
anifeiliaid yn lleihau bob blwyddyn (oddeutu 3,600 yn y deuddeg mis hyd at fis Mawrth
2016). Nid oes unrhyw safle wedi'i gymeradwyo ar gyfer y gweithgarwch hwn yng
Nghymru, yr Alban na Gogledd Iwerddon. Felly mae'r risg o'r nifer bach o achosion o
ddiffyg cydymffurfio a nodir mewn anifeiliaid a anfonir i'w bwyta yn isel.
4.7.30 At hynny, mae ymwybyddiaeth y diwydiant o'r niwed i enw da a achosir wrth gynnwys cig
ceffyl yn anfwriadol i fwyd yn golygu bod disgwyl i fesurau diogelu o amgylch y mater hwn
fod yn gadarn o fewn cadwyni cyflenwi ar gyfer manwerthwyr mawr.
4.7.31 Y maes risg arall sydd wedi'i nodi mewn dogfennau adnabod anifeiliaid yw'r ddogfen
Gwybodaeth am y Gadwyn Fwyd, sy'n rhaid cyd-fynd ag unrhyw anifail a gyflwynir i'w ladd
i'w fwyta gan bobl.
4.7.32 Er nad oes unrhyw gadarnhad y defnyddir dogfennau Gwybodaeth am y Gadwyn Fwyd
ffug i gyflwyno anifeiliaid anaddas i'r gadwyn fwyd, mae gwybodaeth graddfa isel yn
awgrymu bod hyn yn digwydd. Yn peri pryder penodol y mae dogfennau Gwybodaeth am
y Gadwyn Fwyd ar gyfer gwartheg a dofednod, gan y gallai'r wybodaeth a chaiff ei datgan
effeithio ar y pris a delir am yr anifail (er enghraifft, drwy brofi cymhwysedd am statws
sicrwydd).
4.7.33 Gellir dehongli bod cymhelliad i ffermwyr wneud datganiad ffug ar ffurflenni Gwybodaeth
am y Gadwyn Fwyd o ran canlyniadau profion salmonela.68 Mae'n ofyniad cyfreithiol bod
ffurflenni Gwybodaeth am y Gadwyn Fwyd ar gyfer ieir yn cynnwys canlyniadau profion
salmonela sy'n rhaid eu cynnal yn ystod y tair wythnos cyn lladd. Mae'r canlyniadau
yn pennu perygl yr adar i iechyd y cyhoedd, a ph'un a fydd angen triniaeth a glanhau
ychwanegol. Gall statws positif am salmonela leihau'r pris y mae'r lladd-dy yn ei dalu am
yr aderyn, neu hyd yn oed arwain at gostau ychwanegol i'r ffermwr.

68 Ôl-drafodaeth Milfeddygol yr ASB, mis Medi 2016.
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5 Y CAMAU NESAF
5.1.1

Mae'r asesiad hwn yn dangos cymhlethdod yr economi bwyd a diod, ac i ba raddau y
mae gwendidau i droseddau bwyd yn digwydd ar wahanol ffurfiau, ac yn cyflwyno lefelau
gwahanol o niwed i ddefnyddwyr ac i'r Deyrnas Unedig ar lefel ehangach.

5.1.2

Mae'n sbardun allweddol i weithgarwch y ddwy uned, gan y caiff ei ddefnyddio i sefydlu
fframwaith ar gyfer blaenoriaethu'r peryglon thematig a amlinellir. Mae hyn yn caniatáu
penderfyniadau cymesur ar bob lefel, gan helpu'r unedau i bwyso a mesur gofynion
cystadleuol yn erbyn adnoddau cyfyngedig.

5.1.3

Gall y dylanwad hwn hefyd ehangu i agweddau eraill o'r ymateb i ddilysrwydd a diogelwch
bwyd, gan lywio (er enghraifft) trafodaethau o amgylch blaenoriaethau ar gyfer cadw
gwyliadwriaeth, neu feysydd lle dylid ffocysu'r ymdrechion i wella dealltwriaeth o faint a
natur y broblem.

5.1.4

Rydym hefyd eisiau clywed llawer mwy gan y rheiny sy'n gweithio yn y diwydiant bwyd,
cyrff masnachu a'r rheiny yn y meysydd rheoleiddio a gorfodi cyfraith. Mae nifer o ffyrdd
o gysylltu â'r unedau, sydd wedi'u rhestru isod. Mae'r adborth hwn yn hanfodol er mwyn
cryfhau asesiadau yn y dyfodol, ac i sicrhau dull cyflym, effeithiol a chadarn lle canfyddir
troseddau bwyd posibl.

Beth ydych chi'n ei feddwl?
Rydym yn gwerthfawrogi adborth gan bawb sydd ag achos i ddarllen y ddogfen hon,
p'un ai at ddibenion proffesiynol neu ddiddordeb personol. A fyddech cystal â dilyn y
ddolen isod i gwblhau arolwg byr – yn hollol ddienw os oes well gennych – er mwyn
ein helpu ni i wella adroddiadau'r asesiadau yn y dyfodol.
https://www.surveymonkey.co.uk/r/RTVXVPH

Dywedwch wrthym beth rydych chi'n ei wybod
Os oes gennych wybodaeth i'w rhannu â ni ynghylch troseddau bwyd, gallwch
gysylltu â ni mewn sawl ffordd.

Uned Genedlaethol Troseddau Bwyd
Ffonio Trechu Trosedd Bwyd yn Gyfrinachol drwy 020 7276 8787 (9-5, Llun-Gwener)
E-bost foodcrime@foodstandards.gsi.gov.uk
Gwefan – www.food.gov.uk/foodcrime

45

ASESIAD STRATEGOL O DROSEDDAU BWYD 2017

SWYDDOGOL SENSITIF

ATODIAD A – Y BYGYTHIAD A'R
TIRLUN RISG
Nodi tystiolaeth o niwed
Yr hyn sy'n cymell troseddau bwyd yw ceisio ennill yn ariannol neu achosi colled ariannol i barti
arall. Mae'r cysyniad hwn yn sail i'r adroddiad hwn. Fodd bynnag, tra bydd yr enillion troseddol yn
ariannol, gall yr effeithiau ar ddefnyddwyr, busnesau cyfreithlon a'r Deyrnas Unedig yn gyffredinol
fod yn llawer ehangach ac yn yr achosion mwyaf difrifol, gael effaith andwyol ar iechyd y cyhoedd.
Mae troseddwyr yn elwa ar enillion ariannol troseddau bwyd yn uniongyrchol, ac yn
anuniongyrchol. Gallant ennill yn uniongyrchol drwy weithredoedd fel amnewid cynhwysyn
am un tebyg, ond rhatach; maent yn lleihau costau, ac mae'r elw'n cynyddu. Gallant ennill yn
anuniongyrchol, er enghraifft, drwy gynnydd yn eu gwerthiant gan fod ganddynt gynnyrch sydd
wedi'i brisio'n gystadleuol, neu o'r fantais y gall troseddwyr bwyd ei chael dros gystadleuwyr sy'n
cydymffurfio â'r rheolau.
Efallai mai'r enillion anuniongyrchol hyn sydd fwyaf gweladwy i'r cystadleuwyr hynny sy'n
cydymffurfio â'r gyfraith, ac fe allai hyn gael effaith negyddol glir ar weithredwyr cyfreithlon.
Mae'r unedau yn parchu gallu gweithredwyr profiadol i adnabod pan nad yw symiau busnes bwyd
arall yn gwneud synnwyr. Rydym ni'n cydnabod ac yn derbyn bod rhesymau masnachol dros eu
cymhelliant i rannu'r wybodaeth hon â ni, hyd yn oed os yw hynny er mwyn cynnal marchnad
onest a theg ar gyfer busnesau o fewn sector sy'n cydymffurfio â'r gyfraith.
Mae hi'n parhau i fod yn her ceisio mesur cost ariannol troseddau bwyd. Cafodd hyn ei gadarnhau
gan ymchwil academaidd diweddar yn canolbwyntio yn benodol ar y dasg hon.69 Mae'r prif fesurau
sydd gennym ar gyfer amcangyfrif effaith ariannol troseddau bwyd yn deillio o'r dangosyddion
cyffredinol o amgylch effaith gymesur twyll yn sector bwyd y Deyrnas Unedig yn seiliedig ar
ei faint, neu fel arall drwy bennu'r enillion tebygol a ddaw yn sgil troseddau bwyd penodol a
ganfyddir. Mae'r ail lwybr hwn yn fwy effeithiol o ran dangos beth sy'n achosi i fusnesau bwyd
ddilyn y llwybrau anghyfreithlon, ond yn llai effeithiol o ran gallu mesur effaith ar raddfa a fyddai'n
adlewyrchu'r diwydiant cyfan.
O ystyried bod gwariant defnyddwyr yn y sector bwyd a diod – sector manwerthu mwyaf y wlad
– yn cyfrif am £201 biliwn yn 2015,70 byddai hyd yn oed colled fechan o achos twyll bwyd yn golled
ariannol enfawr. Mae'n bosibl y gall bywoliaeth rhai o'r 3.9 miliwn o bobl a gaiff eu cyflogi yn y
sector – 13.5% o weithlu Prydain – ei beryglu lle mae twyll yn cosbi busnesau cyfreithlon, gan
effeithio ar allu'r bobl hyn i weithredu fel defnyddwyr ac yn ei dro, darparu refeniw i fusnesau eraill
(ac i'r trysorlys, drwy drethi).
Fe amcangyfrifodd Swyddfa Eiddo Deallusol yr Undeb Ewropeaidd bod y refeniw a gollir bob
blwyddyn o achos gweithredoedd ffugio (counterfeiting) gan gynhyrchwyr gwinoedd a gwirodydd
69 Moyer, De Vries, Spink, 2016, The economics of a food fraud incident - Case studies and examples including Melamine in
Wheat Gluten
70 https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/553390/foodpocketbook-2016report-rev15sep16.pdf
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yr Undeb Ewropeaidd yn £1.09 biliwn, cyfwerth â 3.3% o'r gwerthiant.71 Roedd yr asesiad yn
awgrymu bod y gweithgarwch hwn yn arwain at golli dros 23,000 o swyddi, a gostyngiad o
ychydig dros £1 biliwn yn refeniw'r llywodraeth.
Arweiniodd un achos diweddar o ran ardystio organig at gamgyfleu gwerth tua £105.3 miliwn o
gynnyrch.72
Fe brynodd gwerthwr 2,4-dinitrophenol (DNP) o'r Deyrnas Unedig y cemegyn mewn swp (bulk)
gan gyflenwr o Tsieina yn hysbysebu prisiau o £1.60 fesul cilogram. Pan gyflwynwyd y DNP, ar
ffurf capsiwlau, roedd prisiau'r gwerthwr oddeutu £4,000 y cilo. Hyd yn oed wrth ystyried costau
cludo a pharatoi, mae hwn yn cynrychioli elw o faint sylweddol, law yn llaw ag esgeulustod llwyr o'r
effeithiau iechyd difrifol sy'n gysylltiedig â bwyta'r cynnyrch.73 Roedd gan stôr yr unigolyn hwn o'r
cemegyn y potensial i sicrhau cannoedd ar filoedd o bunnoedd mewn enillion troseddol.
Gall gwahaniaethau mewn prisiau rhwng cynhyrchion tebyg neu rhwng gwahanol symiau o'r un
cynnyrch, fod yn sbardun ar gyfer troseddu a hefyd yn arwydd bod angen bod yn wyliadwrus o ran
cadwyn gyflenwi'r cynnyrch hwnnw.

Ffigur 7: Technegau troseddau bwyd penodol a'r elw a wneir ohonynt
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Mae llawer o dechnegau troseddau bwyd yn deillio o greu gwerth o rywbeth sydd, os yw'n cael
ei ddatgan yn onest, yn ddiwerth neu hyd yn oed yn arwain at gostau ychwanegol. Bydd anifail
a gaiff ei werthu i'w fwyta gan bobl yn gwneud elw i'w berchennog; os yw'n anaddas i'w fwyta
oherwydd triniaethau meddygol neu ddiffyg olrhain, mae'n debygol y bydd y perchennog yn
gorfod talu i ddifa'r anifail os oes gofyn.
Er ei bod yn anoddach fyth mesur costau troseddau bwyd nad ydynt yn rhai ariannol, mae
arwyddion clir o niwed yn deillio o dwyll ac anonestrwydd difrifol yn y diwydiant hwn, ar draws
nifer o themâu amlwg.

71 EUIPO, The Economic Cost in IPR Infringement in Spirits and Wine.
72 http://www.maltatoday.com.mt/news/national/64943/malta_at_the_centre_of_organic_food_fraud__#.WCsPPGqLTcs
73 Gweithgarwch Gweithredol yr Uned Genedlaethol Troseddau Bwyd.
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Gwelwyd y niwed ffisegol y gall troseddau bwyd ei achosi ar ôl i gwsmer farw wedi i gwmni
amnewid powdwr cnau almon am bowdwr cnau pysgnau, am resymau economaidd, gan
ddiystyru cais 'dim cnau' y cwsmer. Fe arweiniodd hyn at gollfarn o ddynladdiad a dedfryd
sylweddol o garchar i berchennog bwyty o Ogledd Lloegr.
Cafodd un farwolaeth yn y Deyrnas Unedig yn 2016 ei chysylltu â chymryd 2,4-dinitrophenol,
neu DNP. Roedd chwe marwolaeth wybyddus yn 2015. Mae data hefyd yn dangos gostyngiadau
addawol yn nifer yr achosion a hysbysir o wenwyndra DNP ac ymholiadau cysylltiedig o
gronfa ddata TOXBASE y Gwasanaeth Cenedlaethol ar gyfer Gwybodaeth am Wenwynau. Mae
canlyniadau ar gyfer chwarter cyntaf 2016 yn awgrymu bod y ddau wedi gostwng 50% o'i gymharu
a lefelau 2015.
Gellir cysylltu'r gostyngiad hwn, i rai graddau, i'r Uned Genedlaethol Troseddau Bwyd a ffocws yr
ASB ar godi ymwybyddiaeth o beryglon DNP pan gaiff ei gamwerthu a'i gymryd fel atchwanegiad
llosgi braster.Mae'r Uned Genedlaethol Troseddau Bwyd wedi cymryd camau uniongyrchol, gyda'r
heddlu ac awdurdodau lleol yn Llundain a Gogledd Iwerddon, yn erbyn dau gyflenwr DNP mawr.
Fodd bynnag, mae'n parhau i fod yn heriol ceisio ynysu pob achos o niwed i ddefnyddwyr yn dilyn
bwyta neu yfed, sy'n deillio o dwyll yn hytrach nag esgeulustod. Mae hyn yn wir am y rheiny sy'n
dioddef o achos twyll o'r fath, ac i'r rheiny sy'n ceisio nodi a chael gwared ar y bygythiad hwn.
Mae'r posibilrwydd o niwed hirdymor a chronig i unigolion yn cymhlethu'r darlun hwn ymhellach.
Mae niwed seicolegol yn parhau i fod ar ymylon yr effeithiau tystioledig ar ddefnyddwyr, gyda
chyfeiriadau cyfyngedig o fewn ein data at faterion yn effeithio ar ardystio bwyd wedi'u cysylltu
ag arferion crefyddol. Fodd bynnag, mae angen parhau i gydnabod pa mor bwysig yw'r gallu i
ymddiried yn y gadwyn fwyd i ddefnyddwyr, a'r pryder a all godi pan fo gallu'r rheiny sy'n gyfrifol
amdani yn dod o dan amheuaeth. Mae llawer eisiau gallu dibynnu ar gyrff a'r tirlun rheoleiddio i
sicrhau bod eu bwyd yn ddiogel, a'i fod yn cyd-fynd â'r hyn sydd ar y label.74
Tra bo'r ASB a Safonau Bwyd yr Alban yn llwyddo i sicrhau bod gwybodaeth yn cyrraedd
defnyddwyr i gefnogi dewisiadau gwybodus am fwyd, byddai'n well gan rai defnyddwyr beidio â
gwybod, gan nad ydynt eisiau bod yn gyfrifol am ddiogelwch ac ansawdd yr hyn maent yn ei fwyta
a'i yfed.
Mae niwed i enw da yn sgil-effaith naturiol o dwyll a ganfyddir yn y gadwyn gyflenwi. Mae'n
effeithio nid yn unig ar fusnesau bwyd y Deyrnas Unedig, ond hefyd ar fuddiannau cenedlaethol
yn ehangach. Gall hyn gynnwys hygrededd rheolaethau swyddogol, os yw ymchwiliadau'n profi eu
bod yn agored i gael eu cyfaddawdu gan dwyllwyr. Mae data'n bodoli sy'n awgrymu'n glir bod gan
sectorau o'r economi bwyd waith i'w wneud er mwyn argyhoeddi'r cyhoedd o'u hygrededd.
Mae effaith negyddol barhaus y digwyddiad cig ceffyl yn enghraifft dda o hyn. Yn 2013, roedd
dirywiad sylweddol yn ymddiriedaeth defnyddwyr yn y diwydiant cig o ganlyniad i'r ymchwiliadau
cig ceffyl. Er bod y diwydiant cig wedi'i sgorio isaf ar fwrdd sgorio marchnadoedd defnyddwyr y
Comisiwn Ewropeaidd yn 2016, sy'n ymwneud ag ymddiriedaeth mewn marchnadoedd nwyddau
penodol o fewn yr Undeb Ewropeaidd, gyda dim ond delwyr ceir ail law yn cael sgôr is,75 mae sgôr
ymddiriedaeth y diwydiant cig wedi gwella ers 2013.
Mae effaith amgylcheddol troseddau bwyd yn llai amlwg ac yn cael ei gydnabod llai aml. Fodd
bynnag, mae arferion nad ydynt yn cydymffurfio, megis cael gwared ar wastraff anifeiliaid ar ôl
74 NatCen, 2016, Food journeys and the public: Understanding what people want
75 http://www.foodnavigator.com/Market-Trends/Meat-industry-almost-as-untrustworthy-as-second-hand-car-dealerssay-EU-consumers
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lladd yn anghyfreithlon, yn dangos yn glir yr effaith negyddol ar ecosystemau lleol. Yn ogystal,
mae arferion megis potsio a gor-bysgota yn gallu niweidio poblogaethau bywyd gwyllt, gan
beryglu bioamrywiaeth a chynaliadwyedd rhai stociau.

Newidiadau rheoleiddio
Fel rhan o raglen Rheoleiddio ein Dyfodol, mae'r ASB yn archwilio sut y dylai natur mesurau
rheoleiddio busnesau yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon newid dros y blynyddoedd i
ddod. Mae meysydd y mae'r Asiantaeth yn canolbwyntio arnynt yn cynnwys defnyddio mwy ar
adnoddau gwybodaeth sectorau preifat er mwyn cefnogi penderfyniadau sy'n seiliedig ar ddata,
gan alluogi rhai busnesau neu sectorau i gyfrannu mwy o ran rheoleiddio eu hunain, a hefyd
symud oddi wrth safbwynt lle mae rheolaethau swyddogol ar gyfer safleoedd cymeradwy yn
derbyn cymorthdaliadau sylweddol.
Mae materion tebyg yn cael eu hystyried yn yr Alban fel rhan o Raglen Strategaeth Reoleiddio
Safonau Bwyd yr Alban, sy'n cydnabod ac yn adlewyrchu agenda gwell rheoleiddio ehangach
llywodraeth yr Alban. Yn arbennig, mae'n edrych ar wahanol ffyrdd i geisio sicrwydd am
berfformiad busnesau bwyd, ac unrhyw newidiadau y mae gofyn eu rhoi ar waith er mwyn sicrhau
bod y system rheoleiddio bwyd yn parhau i fod yn gynaliadwy, yn ymatebol ac yn gadarn.
Tan bod unrhyw drefniadau newydd yn derfynol ar draws y Deyrnas Unedig, mae'n anodd
categoreiddio yr effaith debygol ar droseddau bwyd, ond nid yw'n anrhagweladwy. Er enghraifft,
gallai codi tâl uwch ar fusnesau wneud gweithredu'n gudd, neu beidio â chofrestru o gwbl, yn
fwy apelgar.
Gall ymadawiad y Deyrnas Unedig o'r Undeb Ewropeaidd olygu newidiadau amlwg i batrymau
masnachu rhyngwladol, ond oherwydd ansicrwydd sylweddol o ran natur ein perthynas â'r
Undeb Ewropeaidd a'i Haelod-wladwriaethau yn y dyfodol, mae'r union effaith ar y sector bwyd a
diod yn parhau i fod yn aneglur. O'r herwydd, mae hi'n dipyn o her ceisio darogan effaith debygol
ar gyfleoedd troseddu bwyd – ac ar effeithiolrwydd ymdrechion y Deyrnas Unedig i drechu'r
bygythiad hwn – ar hyn o bryd.
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Safbwyntiau defnyddwyr
Mae deall beth sy'n bwysig i ddefnyddwyr y Deyrnas Unedig yn hanfodol, nid yn unig wrth asesu beth yw eu blaenoriaethau a'u
pryderon ac ystyried hyn yn ein gweithgarwch. Mae'r wybodaeth hon hefyd yn ein helpu i sefydlu'r agweddau hynny ar fwyd sy'n
boblogaidd ymhlith defnyddwyr, ac y maent yn eu deisyfu ac yn fodlon talu premiwm amdanynt. Fe all y rhain ymddangos yn
dargedau mwy deniadol i droseddwyr bwyd o ganlyniad.

…ond nid dilysrwydd bwyd yw eu prif
bryder

Yn gyffredinol, mae defnyddwyr yn
hyderus o ran dilysrwydd eu bwyd ac o
ran effeithiolrwydd rheoleiddwyr…

56

66

%

Mae gan 56% o
ddefnyddwyr hyder yn
nilysrwydd eu bwyd

%

Mae gan 66% o
ddefnyddwyr hyder yn yr
ASB i sicrhau bod y bwyd
a werthir mewn siopau a
bwytai yn ddiogel

Mae pryder ynghylch
cyflenwad bwyd
yn gryfach mewn
ardaloedd gwledig, ac
ymhlith defnyddwyr
nad ydynt byth yn
bwyta prydau parod

25

%

37%
52%

yn poeni nad yw bwyd yn
cyd-fynd â'r hyn sydd ar
y label
yn poeni am hylendid wrth
fwyta allan

yn poeni am lefel y siwgwr
mewn bwyd

Troseddau bwyd?

A yw troseddwyr bwyd wedi manteisio ar y
duedd hon? Sut byddant yn gwneud hyn yn
y dyfodol?

Mae defnyddwyr eisiau lleihau gwastraff bwyd
Rhywfaint o dystiolaeth gan bartneriaid
o Ewrop o ran gwefannau cyfryngau
cymdeithasu’n cael eu defnyddio i werthu
cig anniogel am brisiau ‘fforddiadwy’
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%

o ddefnyddwyr yn
poeni am wastraff
bwyd

‘Llysiau cam’ yn
dod yn fwyfwy
poblogaidd

Apiau ffôn ar gyfer
prynu prydau dros
ben o fwytai

Perygl diogelwch posibl i ddefnyddwyr os
nad yw busnesau'n trin bwyd sy'n cyrraedd
diwedd ei oes yn iawn

Mae nifer o ddefnyddwyr yn treulio llai o amser yn coginio
Gall masnachwyr anonest geisio gwerthu
pysgod wedi'u rhewi fel rhai ffres er mwyn
manteisio ar alw cynyddol
59% o ddefnyddwyr yn
treulio llai na 30 munud
yn paratoi swper

Cynhyrchion pysgod oer
yn fwy poblogaidd na
physgod wedi'u rhewi
mewn briwsion

Gostyngiad posibl yn
y galw am ddarnau
o gig y mae gofyn eu
coginio yn hirach

Gall defnyddwyr gael eu twyllo gan
achosion o gamgyfleu darnau rhatach o
gig fel rhai drytach

Mae defnyddwyr yn gwerthfawrogi bwyd o Brydain a
chynnyrch lleol, ac yn ymddiried ynddo

58%

Camgyfleu tarddiad cynnyrch fel ‘Prydain’
neu ‘leol’ er mwyn manteisio ar brisiau uwch
ac ar ddewisiadau defnyddwyr

23%

58% o ddefnyddwyr yn sicr iawn neu'n
eithaf sicr bod bwyd o Brydain wedi'i
baratoi i safon uchel. 23% yn credu bod
hyn yn wir am fwyd o wledydd eraill

Poblogrwydd parhaus bwyd
a diod pris premiwm sydd o
darddiad lleol neu'n gynnyrch
‘artisan’
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(https://www.food.gov.uk/sites/default/files/campaign-tracker-june-2016.pdf); Mintel
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Cyflenwad a galw
Mae'n dal i fod yn glir y gall amrywiadau o ran argaeledd, pris a hygrededd cynhyrchion o fewn
y farchnad bwyd a diod (wrth gynhyrchu, cyfanwerthu a manwerthu) weithiau arwain at effaith
amlwg ar raddfa a natur troseddau bwyd yn y meysydd hyn.
Nid yw'r tabl isod yn holl-gynhwysfawr, ond mae'n tynnu sylw at rai o'r cynhyrchion sydd o bwys,
oherwydd ffactorau yn ymwneud â'r farchnad, mewn perthynas â'r tirlun troseddau bwyd.

Ffigur 8: rhai problemau cyflenwi a galw

Fanila

Siwgr

Rheswm/gyrrwr

Effaith/effaith posibl

Cynnydd ym mhris fanila o lai
o Fadagasgar achos cynhaeaf
gwael

Annog cynaeafu fanila'n gynnar, a all arwain at lai o
gnydau a gostyngiad mewn ansawdd

Problemau ar yr ochr gyflenwi
o achos ffactorau tywydd yn
Ne America, a gostyngiad yng
nghynhyrchiant betys yn Ewrop

Cynnydd mewn defnydd o felysyddion di-siwgr, yn
enwedig y rheiny sydd â nodweddion 'naturiol' megis
dail stevia

Cynnydd mewn tollau i ddod
ar gyfer diodydd meddal yn
y Deyrnas Unedig yn achosi
busnesau i ail-fformiwleiddio
eu cynhyrchion i gynnwys llai o
siwgr

Dŵr cnau coco

Cnau cyll

Ysgogiad posibl i amnewid cynhwysion, ond nid yw
hyn wedi'i gadarnhau eto

Mae profion yn Bolifia wedi nodi stevia ffug mewn
cynhyrchion. Gall hyn awgrymu un ai na all y
cyflenwad gyflawni'r galw, neu bod twyllwyr wedi
manteisio ar y cyfle i ecsbloetio poblogrwydd
cynyddol stevia.
Gall codi cwotâu betys siwgr yr UE yn 2017 leihau
lefel y problemau ar yr ochr gyflenwi.

Mae dŵr cnau coco wedi profi twf
deinamig mewn poblogrwydd fel
cynnyrch iechyd.

Diffyg cydymffurfiaeth mewn perthynas â materion
yn cynnwys siwgr ychwanegol heb ei ddatgan yn
Trinidad, UDA a Brasil.

Mae coed cnau coco yn
cymryd 15-20 mlynedd i
gyrraedd eu cyfnod cynhyrchu
gorau, ond mae'r galw am
gynhyrchion yn cynyddu'n
gyflymach.

Credir bod craffter defnyddwyr o ran beth yw
dŵr cnau coco o safon yn llai cyffredin yn y
Deyrnas Unedig na mewn gwledydd lle mae
mwy o hanes o'i yfed. Gall twyll fod yn haws ei
gyflawni felly.

Cynnydd mewn prisiau yn 2015
o achos cyflenwad is gan rai o'r
prif wledydd cynhyrchu

Nodwyd achosion o ddifwyno cnau cyll wedi'u malu
ar lefel cyfanwerthu

Gor-gyflenwad o bysgnau

Atchwanegiadau Cynnydd mewn prisiau ar

gyfer rhai prif gynhwysion
atchwanegiadol wedi'u nodi gan
un gymdeithas fasnach

Mae'r cyflenwad wedi cynyddu ers hynny ac felly
mae'n bosibl bod y tebygolrwydd o droseddu'n is

Gall cynnydd mewn costau cynhyrchu arwain at
ddifwyno ac amnewid rhai cynhwysion

Ffynonellau: https://www.theguardian.com; www.thegrocer.co.uk; Council for Responsible Nutrition; www.ft.com;
www.bbc.co.uk; www.sciencedirect.com; Mintel Global New Products Database; www.trinidadexpress.com
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Mae'r lladrad afocados ar raddfa fawr o ffermydd yn Seland Newydd yn ystod haf 2016 yn dangos
bod dylanwad ffactorau'r farchnad ar ymddygiad troseddol yn gallu bod yn uniongyrchol.76 Cafodd
y llif hwn o droseddu ei asesu i fod yn ymateb i brinder mewn cyflenwad, ac o ganlyniad, cynnydd
mewn prisiau. Rhagwelir y bydd prisiau yn parhau i gynyddu oherwydd cynaeafau gwael ar draws
y byd yn dilyn ffenomenon tywydd El Niño yn 2015 a chynnydd mewn gwerthiant (cynnydd o 30%
yn y Deyrnas Unedig dros y flwyddyn ddiwethaf).77
Gall ffactorau strwythurol eraill, llai byrhoedlog, hefyd ddylanwadu ar effaith debygol twyll a
throseddau bwyd os ydynt yn digwydd. Nododd un gymdeithas fasnach cyn lleied o gyflenwyr
bwydydd organig sy'n bodoli, o'i gymharu â'r galw am y cynnyrch hwn ar draws Gorllewin Ewrop.78
Mae hyn yn golygu bod rhan uchaf pyramid y gadwyn gyflenwi yn gul iawn. Gall hyn helpu i sicrhau
ansawdd, ond fe all olygu bod effaith unrhyw fater twyll bwyd a ddaw i'r amlwg yn fwy niweidiol o
lawer.
Mae'n debygol iawn y byddai effaith amlwg ar symud nwyddau, petai cyfyngiadau masnachu
rhwng yr Undeb Ewropeaidd a Ffederasiwn Rwsia yn cael eu haddasu neu eu codi.79 Ni fyddai'r
effaith hon yn gyfartal ar draws pob sector, na hyd yn oed pob cynnyrch, o fewn sectorau penodol.

Rôl technoleg
Ceir mwy a mwy o drafodaethau ar botensial technoleg o ran sicrhau nad yw olrhain bwyd bellach
yn dibynnu ar onestrwydd a diwydrwydd unigolion o fewn y gadwyn gyflenwi. Gall hyn gynnwys
defnyddio technoleg 'blockchain', sy'n tanseilio cofnodion data democratedig ac anllygredig megis
y rheiny sy'n cefnogi'r arian cudd, BitCoin.80 Mae hwn yn faes sy'n denu llawer o optimistiaeth a
ffocws o fewn y sector bwyd, ond mae'n ymddangos y bydd dal yn rhaid i'r data a gaiff ei storio yn
y cronfeydd hyn gael ei adrodd yn gywir ac yn onest. Mae'n annhebygol y bydd y datblygiadau hyn
yn cael gwared ar y gofyniad i brobio gan bobl yn gyfan gwbl.
Gyda'r sector pysgodfeydd, gall datblygiadau megis y traciwr pysgota byd-eang ei gwneud yn
haws i wledydd llai, sy'n agos at bysgodfeydd enillfawr, blismona eu dyfroedd heb fod angen
buddsoddiad lleol sylweddol.81
Mae datblygwyr technegau profi yn parhau i ddarganfod ffyrdd newydd o bennu dilysrwydd bwyd
drwy dechnegau megis spectroscopy. Mae'r rhain yn wasanaethau deniadol iawn ac os ydynt yn
lledaenu drwy'r diwydiant, gellir disgwyl gweld cadwyni cyflenwi bwyd a diod llawer mwy cadarn.
Mae technolegau symudol sy'n gallu rhoi canlyniadau cyflym yn y fan a'r lle yn parhau i fod yn faes
datblygu addawol.
Mae rôl y rhyngrwyd o ran hwyluso'r economi bwyd a diod cyfreithlon a'r troseddwyr hynny sy'n
ceisio manteisio arno yn parhau i fod yn amlwg. Mae'r ffeithlun isod yn archwilio rhai o'r ffactorau y
mae'n werth eu hystyried yn y maes hwn.

76 https://www.theguardian.com/world/2016/jun/15/avocado-thieves-shortage-crime-fruit-black-market-new-zealand
77 http://www.thegrocer.co.uk/buying-and-supplying/fmcg-prices-and-promotions/avocado-craze-set-to-be-hit-by-risingprices/544116.article
78 Cydffederasiwn y Diwydiannau Amaethyddol
79 http://ec.europa.eu/agriculture/russian-import-ban/pdf/list-of-banned-products-20-08-2014_en.pdf;
http://ec.europa.eu/agriculture/russian-import-ban/index_en.htm
80 https://www.cryptocoinsnews.com/blockchain-joins-efforts-improve-food-traceability-amid-rising-waste-safety-fears/
81 http://globalfishingwatch.org/
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Ffigur 9 – Troseddau Bwyd a'r Rhyngrwyd

Mae'r farchnad fwyd ar-lein yn tyfu

23

%

Y GANRAN O
DDEFNYDDWYR
SY'N PRYNU'R
RHAN FWYAF
O'U BWYD
AR-LEIN

6

%

Y GYFRAN O'R
SECTOR BWYD
SY'N DOD O
FASNACHU
AR-LEIN

£9.8 biliwn
GWERTHIANT BWYD
AR-LEIN YN 2016

Beth yw'r peryglon troseddau bwyd?
Wrth i ddefnyddwyr ddod i arfer â siopa bwyd a diod ar-lein,
gall eu hawydd i ystyried manwerthwyr llai neu rai newydd
gynyddu
Mae'r rhyngrwyd yn sicrhau pellter rhwng defnyddwyr a
manwerthwyr, sy'n ei gwneud yn anodd dilysu ansawdd neu
darddiad cynhyrchion
Mae troseddwyr yn defnyddio cyfeiriadau e-bost a gwefannau
ffug i ddynwared busnesau bwyd cyfreithlon, gan sicrhau
cynnyrch gan gyflenwyr yn eu henw
 werthu cynhyrchion anghyfreithlon ar-lein megis DNP, MMS
G
ac atchwanegiadau sydd â chynhwysion anawdurdodedig
sydd â honiadau ynghylch buddiannau i iechyd neu
ddiogelwch o ran eu bwyta
Tystiolaeth gyfyngedig iawn o werthu DNP drwy farchnadoedd
y We Dywyll – yn gyffredinol nid yw'r lefel hon o gyfrinachedd
yn gymesur
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ATODIAD B – RHESTR O
GYFRANWYR
Awdurdod Safonau Hysbysebu
Cydffederasiwn y Diwydiannau Amaethyddol
Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion
Sefydliad Siartredig Iechyd yr Amgylchedd
Cyngor ar gyfer Maeth Cyfrifol
Adran Amaethyddiaeth, yr Amgylchedd a Materion Gwledig (DAERA)
Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB), gan gynnwys ASB Cymru ac ASB Gogledd Iwerddon
Safonau Bwyd yr Alban
Awdurdod Meistri Gangiau a Chamdrin Llafur
Cyllid a Thollau ei Mawrhydi
Gorfodi Mewnfudo'r Swyddfa Gartref
Cymdeithas Masnachwyr Cig Rhyngwladol
Awdurdodau lleol
National Centre for Social Research (NatCen)
Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol
Swyddfa Genedlaethol Gwybodaeth (Intelligence) am Dwyll
Tîm Gwybodaeth Safonau Masnach Cenedlaethol a Dadansoddwyr Gwybodaeth Safonau Masnach
Rhanbarthol
Uned Genedlaethol Troseddau Bywyd Gwyllt
Cyfoeth Naturiol Cymru
Heddluoedd ac Unedau Gwybodaeth Rhanbarthol
Asiantaethau Taliadau Gwledig gan gynnwys Gwasanaeth Symud Gwartheg Prydain a'r
Arolygiaeth Marchnata Garddwriaeth
Prifysgol Manceinion
Llu Ffiniau'r Deyrnas Unedig
Uned Cydgysylltu Twyll Bwyd Cymru
Cymdeithas Fasnach Gwinoedd a Gwirodydd
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