
 

Diwygiadau i Gyfraith yr Undeb Ewropeaidd a ddargedwir ar gyfer Diogelwch 
a Hylendid Bwyd a Bwyd Anifeiliaid ar gyfer diwedd y Cyfnod Pontio 

Crynodeb o ymatebion rhanddeiliaid 

1. Cynhaliodd yr Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) ymgynghoriad cyhoeddus ar ‘Ddiwygiadau i Gyfraith yr Undeb Ewropeaidd (UE) a 

Ddargedwir (Retained UE Law) ar gyfer Diogelwch a Hylendid Bwyd a Bwyd Anifeiliaid ar gyfer diwedd y Cyfnod Pontio’, rhwng 20 Awst 

ac 16 Medi 2020. 

2. Roedd yr ymgynghoriad yn dilyn ac yn diweddaru ymgynghoriad cynharach yr ASB ar y dull arfaethedig tuag at gyfraith yr UE a 

ddargedwir ar gyfer diogelwch a hylendid bwyd a bwyd anifeiliaid a gynhaliwyd rhwng 4 Medi ac 14 Hydref 2018.  

3. Cafwyd 50 o ymatebion i'r ymgynghoriad gwreiddiol gan bartïon â diddordeb ar draws ystod eang o sectorau sydd â 

diddordeb yn yr ymgynghoriad. Roedd cyfran sylweddol (82%) yn cefnogi'r dull arfaethedig a amlinellwyd yn yr ymgynghoriad, neu ddim 

yn anghytuno ag ef.  

4. Pwrpas yr ymgynghoriad pellach oedd ceisio sylwadau pellach gan y diwydiant, awdurdodau gorfodi, awdurdodau iechyd 

porthladdoedd, defnyddwyr a rhanddeiliaid eraill â diddordeb ar y dull arfaethedig tuag at gyfraith yr UE a ddargedwir i fynd i’r afael â 

elfennau anweithredol pellach a nodwyd ar gyfer diogelwch a hylendid bwyd a bwyd anifeiliaid. 

• Mae'r Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) yn ddiolchgar i'r rhanddeiliaid hynny a ymatebodd, ac mae eu hymatebion wedi'u nodi yn 

atodiad A isod. 

https://www.food.gov.uk/news-alerts/consultations/amendments-to-retained-eu-law-for-food-and-feed-safety-and-hygiene-for-the-end-of-the-transition-period
https://www.food.gov.uk/news-alerts/consultations/amendments-to-retained-eu-law-for-food-and-feed-safety-and-hygiene-for-the-end-of-the-transition-period
ttps://www.food.gov.uk/news-alerts/consultations/proposed-approach-to-retained-eu-law-for-food-and-feed-safety-and-hygiene
ttps://www.food.gov.uk/news-alerts/consultations/proposed-approach-to-retained-eu-law-for-food-and-feed-safety-and-hygiene
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• Roedd yr ymgynghoriad yn ceisio barn ar y cynnig allweddol, sef i wneud cywiriadau i gyfraith yr UE a ddargedwir sy’n ymwneud â 

bwyd a bwyd anifeiliaid er mwyn sicrhau y caiff y lefelau diogelwch a safonau bwyd presennol eu cynnal yn y Deyrnas Unedig (DU) 

pan fydd y DU yn ymadael â'r UE. 

Roedd yr ymgynghoriad yn gofyn y pum cwestiwn canlynol: 

Cwestiwn 1: A oes gennych chi unrhyw sylwadau ar y dull arfaethedig o drwsio unrhyw elfennau anweithredol yng nghyfraith yr UE a 

ddargedwir gan ystyried Protocol Gogledd Iwerddon ar gyfer y diwrnod cyntaf ar ôl i’r Cyfnod Pontio ddod i ben fel y nodir yn yr 

ymgynghoriad hwn? 

Cwestiwn 2: A ydych chi'n rhagweld unrhyw bryderon neu risgiau ynghlwm wrth y dull arfaethedig o drwsio elfennau anweithredol yng 

Nghyfraith yr UE a ddargedwir yr ymddengys nad ydynt wedi cael sylw digonol? 

Cwestiwn 3: A ydych chi'n ymwybodol o unrhyw effeithiau y gallai'r mesurau arfaethedig eu cael nad ydynt wedi'u nodi yn yr 

ymgynghoriad hwn? 

Cwestiwn 4 A ydych chi'n cytuno â'r effeithiau a nodwyd yn yr ymgynghoriad hwn? 

Cwestiwn 5: Er bod yr ymgynghoriad hwn yn mynd i'r afael â'r hyn sy'n cael ei wneud i sicrhau bod swyddogaethau cyfraith yr UE a 

ddargedwir yn parhau ar y diwrnod y daw’r Cyfnod Pontio i ben, a oes gennych chi unrhyw sylwadau cyffredinol ar ddeddfwriaeth 

diogelwch a hylendid bwyd a bwyd anifeiliaid yn y DU ar ôl i’r Cyfnod Pontio ddod i ben? 

Daeth 7 ymateb i'r ymgynghoriad pellach hwn, a oedd yn cynnig ystod o sylwadau gan gynnwys nifer o sylwadau yr ystyriwyd eu bod y tu 

allan i gwmpas yr ymgynghoriad. Mae'r holl ymatebion i'r ymgynghoriad yn cael eu nodi yn yr adroddiad cryno at ddibenion tryloywder ond 

nid yw'r sylwadau y nodwyd eu bod y tu allan i gwmpas yr ymgynghoriad yn cael eu hystyried ymhellach fel rhan o'r ymarfer ymgynghori 

hwn a chânt eu cyfeirio at yr arweinwyr polisi perthnasol i'w hystyried. 

5. Mae'r ASB wedi ystyried ymatebion gan randdeiliaid ac mae ein sylwadau wedi'u nodi yng ngholofn ymateb yr ASB yn y tabl yn Atodiad 

A. 
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Asesiad Cryno 

6. O'r 7 ymateb a ddaeth i law i'r ymgynghoriad pellach hwn, roedd mwyafrif (71%) yr ymatebwyr yn cefnogi'r dull arfaethedig a 

amlinellwyd yn yr ymgynghoriad. Nododd y 29% arall safbwyntiau a oedd yn gefnogol i rai agweddau ar yr ymgynghoriad, ond gan nodi 

pryderon neu anghytuno mewn meysydd eraill.  

7. Mae'r ymgynghoriadau cyfun yn dangos cefnogaeth ysgubol i ddull arfaethedig yr ASB o ddiwygio Cyfraith yr UE a Ddargedwir ar gyfer 

Diogelwch a Hylendid Bwyd a Bwyd Anifeiliaid 

8. Bydd yr ASB yn parhau i gyhoeddi cyfathrebiadau ar ei rhaglen Ymadael â'r UE wrth i ddatblygiadau godi, a hynny drwy wefan yr ASB. 
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Atodiad A:  Crynodeb o'r prif sylwadau 

Cwestiwn 1 – A oes gennych chi unrhyw sylwadau ar y dull arfaethedig o drwsio unrhyw elfennau anweithredol yng nghyfraith yr 

UE a ddargedwir gan ystyried Protocol Gogledd Iwerddon ar gyfer y diwrnod cyntaf ar ôl i’r cyfnod pontio ddod i ben fel y nodir 

yn yr ymgynghoriad hwn? 

Rhanddeiliad  Dull  Ymateb y Rhanddeiliad  Ymateb yr ASB  

HelloFresh UK   E-bost Rydym ni’n cytuno y dylid trosglwyddo'r 17 Offeryn Statudol i 
gwmpasu Prydain Fawr, ac nid fesul achos yn y gweinyddiaethau 
datganoledig. Bydd cytgord ar ddeddfwriaeth o fudd i weithredwyr 
busnesau bwyd (HelloFresh a'n cyflenwyr). 

Wedi’i nodi 

Cyngor Dosbarth 
Canolbarth Ulster 

E-bost Mae Cyngor Dosbarth Canolbarth Ulster (MUDC) yn cydnabod bod y 
datrysiadau technegol hyn yn angenrheidiol er mwyn sicrhau bod 
cyfraith yr UE a ddargedwir sy'n ymwneud â diogelwch a hylendid 
bwyd a bwyd anifeiliaid yn parhau i fod yn effeithiol ar ddiwedd y 
Cyfnod Pontio. Nid oes gennym unrhyw sylwadau penodol i'w 
gwneud ar y dull arfaethedig. 

Wedi’i nodi 

Undeb 
Amaethwyr 
Ulster 

E-bost Yn flaenorol, byddai egwyddor goruchafiaeth cyfraith yr UE wedi rhoi 
blaenoriaeth i holl gyfraith yr UE dros unrhyw gyfraith neu 
ddeddfwriaeth ddomestig. Nid dyma'r statws a roddir i gyfraith yr UE a 
ddargedwir. Bydd adran 8(1) Deddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 
2018 yn rhoi pwerau i weinidogion y Goron lunio deddfwriaeth i ddelio 
â diffygion a allai godi wrth ymadael yng nghyfraith yr UE a 
ddargedwir. Nid yw cyfraith yr UE yn ddeddfwriaeth sylfaenol nac yn 
is-ddeddfwriaeth yn y DU, ond yn hytrach yn fath newydd, unigryw o 
gyfraith ddomestig. 
Rhaid i unrhyw ddiwygiadau mewn deddfwriaeth sicrhau bod 
safonau'n cael eu cynnal ac y gall nwyddau symud yn rhydd rhwng 
Gogledd Iwerddon a Gweriniaeth Iwerddon (a Gogledd Iwerddon a 
Phrydain Fawr). Rhaid i'r protocol a ddyluniwyd fel datrysiad ymarferol 
i osgoi ffin galed gyflawni hynny. Mae'n bwysig nad yw nwyddau'n 
cael eu gwirio rhwng Gogledd Iwerddon a Gweriniaeth Iwerddon. Nid 

Blaenoriaeth yr Asiantaeth 
Safonau Bwyd (ASB) yw cynnal 
safonau diogelwch a hylendid 
bwyd a bwyd anifeiliaid uchel y 
DU gan ddiogelu defnyddwyr.  
 
Nid yw goblygiadau polisi 
ehangach Protocol Gogledd 
Iwerddon yn cael eu hystyried 
yn yr ymgynghoriad hwn. Mae'r 
ymgynghoriad hwn yn 
canolbwyntio ar y diwygiadau 
deddfwriaethol angenrheidiol i 
gyfraith yr UE a ddargedwir 
mewn perthynas â diogelwch 



5 

Rhanddeiliad  Dull  Ymateb y Rhanddeiliad  Ymateb yr ASB  

yw hyn yn angenrheidiol. Bydd Gogledd Iwerddon a Gweriniaeth 
Iwerddon (Uned Epidemiolegol Sengl) yn aros yn y farchnad sengl ac 
yn gweithredu o fewn rheolau tollau'r UE. Mae'n hanfodol nad yw 
newidiadau i Gyfraith a Ddargedwir yr UE yn caniatáu ar gyfer 
gwahaniaethu masnachol ar nwyddau Gogledd Iwerddon yn y 
farchnad oherwydd gwahaniaethu sy'n codi o ganlyniad i’r protocol. 
Gall rhai elfennau, fel gwahaniaethau mewn labelu neu safonau, 
waethygu os caiff Gogledd Iwerddon ei hystyried yn ddrws cefn ar 
gyfer cynnyrch yr UE a chynnyrch o du allan i'r UE gan ddiwydiant a 
chwsmeriaid Prydain Fawr. 

bwyd a bwyd anifeiliaid, er 
mwyn sicrhau bod Protocol 
Gogledd Iwerddon yn cael ei 
adlewyrchu'n briodol yn y 
gyfraith bwyd a bwyd anifeiliaid 
a ddargedwir. Ceir rhagor o 
wybodaeth yn y Papur 
Gorchymyn a gyhoeddwyd gan 
Lywodraeth y DU ar ei dull tuag 
at Brotocol Gogledd Iwerddon.  
 

Cyngor 
Bwrdeistref Ards 
a North Down 
(ANDBC) 

E-bost Mae ANDBC, heb ragfarnu yn erbyn trefniadau posibl yn y dyfodol 
rhwng y DU a'r UE, yn cefnogi'r cynigion yn ôl yr angen i sicrhau bod 
cyfraith bwyd yr UE a ddargedwir yn weithredol gan ystyried Protocol 
Gogledd Iwerddon ar gyfer y diwrnod cyntaf ar ôl gadael y Cyfnod 
Pontio.  
 
Nid yw goblygiadau polisi ehangach Protocol Gogledd Iwerddon yn 
cael eu hystyried yn yr ymgynghoriad hwn.  Mae'r ymgynghoriad hwn 
yn canolbwyntio ar y diwygiadau deddfwriaethol angenrheidiol i 
gyfraith yr UE a ddargedwir mewn perthynas â diogelwch bwyd a 
bwyd anifeiliaid, er mwyn sicrhau bod Protocol Gogledd Iwerddon yn 
cael ei adlewyrchu'n briodol yn y gyfraith.  
 
Cydnabyddir, o ganlyniad i Brotocol Gogledd Iwerddon, y bydd rhai 
meysydd o gyfraith yr UE yn parhau i fod yn berthnasol i'r DU mewn 
perthynas â Gogledd Iwerddon ac y bydd y diwygiadau a wneir yn 
cynnwys cyfyngu ar gymhwysiad cyfraith yr UE a ddargedwir i 
Brydain Fawr.   

Wedi’i nodi 
 

Cyngor Dosbarth 
Fermanagh ac 
Omagh 

E-bost Mae Gwasanaeth Iechyd yr Amgylchedd Cyngor Dosbarth 
Fermanagh ac Omagh, heb ragfarnu yn erbyn trefniadau posibl yn y 
dyfodol rhwng y DU a'r UE, yn cefnogi'r cynigion yn ôl yr angen i 
sicrhau bod cyfraith bwyd yr UE a ddargedwir yn weithredol gan 

Wedi’i nodi 
 

https://www.gov.uk/government/publications/the-uks-approach-to-the-northern-ireland-protocol
https://www.gov.uk/government/publications/the-uks-approach-to-the-northern-ireland-protocol
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Rhanddeiliad  Dull  Ymateb y Rhanddeiliad  Ymateb yr ASB  

ystyried Protocol Gogledd Iwerddon ar gyfer y diwrnod cyntaf ar ôl 
gadael y Cyfnod Pontio.  
 
Nid yw goblygiadau polisi ehangach Protocol Gogledd Iwerddon yn 
cael eu hystyried yn yr ymgynghoriad hwn.  Mae'r ymgynghoriad hwn 
yn canolbwyntio ar y diwygiadau deddfwriaethol angenrheidiol i 
gyfraith yr UE a ddargedwir mewn perthynas â diogelwch bwyd a 
bwyd anifeiliaid, er mwyn sicrhau bod Protocol Gogledd Iwerddon yn 
cael ei adlewyrchu'n briodol yn y gyfraith.  
 
Cydnabyddir, o ganlyniad i Brotocol Gogledd Iwerddon, y bydd rhai 
meysydd o gyfraith yr UE yn parhau i fod yn berthnasol i'r DU mewn 
perthynas â Gogledd Iwerddon ac y bydd y diwygiadau a wneir yn 
cynnwys cyfyngu ar gymhwysiad cyfraith yr UE a ddargedwir i 
Brydain Fawr.   

Cyngor ar gyfer 
Maeth Cyfrifol y 
DU 

 Mae’n ymddangos bod y dull arfaethedig o'r disgrifiad a geir ohono yn 
yr ymgynghoriad yr un fath â'r un a weithredir gan gyrff eraill ar gyfer 
eu priod feysydd polisi. Heb weld y gwir welliannau, ni ellir cadarnhau 
hyn wrth gwrs. O dan y sefyllfa bresennol o ran Protocol Gogledd 
Iwerddon, ymddengys mai'r dull arfaethedig yw'r unig ddewis y gellir 
ei ddilyn ar hyn o bryd. 

Wedi’i nodi. Nid yw goblygiadau 
polisi ehangach Protocol 
Gogledd Iwerddon yn cael eu 
hystyried yn yr ymgynghoriad 
hwn. Mae'r ymgynghoriad hwn 
yn canolbwyntio ar y 
diwygiadau deddfwriaethol 
angenrheidiol i gyfraith yr UE a 
ddargedwir mewn perthynas â 
diogelwch bwyd a bwyd 
anifeiliaid, er mwyn sicrhau bod 
Protocol Gogledd Iwerddon yn 
cael ei adlewyrchu'n briodol yn 
y gyfraith.  Ceir rhagor o 
wybodaeth yn y Papur 
Gorchymyn a gyhoeddwyd gan 
Lywodraeth y DU  
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Rhanddeiliad  Dull  Ymateb y Rhanddeiliad  Ymateb yr ASB  

 ar ei dull tuag at Brotocol 
Gogledd Iwerddon.  
 

 

Cwestiwn 2 – A ydych chi'n rhagweld unrhyw bryderon neu risgiau ynghlwm wrth y dull arfaethedig o drwsio elfennau 

anweithredol yng Nghyfraith yr UE a ddargedwir yr ymddengys nad ydynt wedi cael sylw digonol? 

Rhanddeiliad  Dull  Ymateb y Rhanddeiliad  Ymateb yr ASB  

Cyngor Dosbarth 
Canolbarth Ulster 
(MUDC) 

E-bost Mae MUDC yn dymuno cyfrannu at safonau diogelwch a hylendid 
bwyd a bwyd anifeiliaid, a diogelu defnyddwyr, uchel y DU. Er mwyn 
cyflawni hyn, mae'n hanfodol bod y Ddeddfwriaeth arfaethedig yn cael 
ei deddfu'n gyflym wrth baratoi ar gyfer diwedd y Cyfnod Pontio fel 
nad oes bylchau ar gyfer gorfodi a allai beryglu’r safon uchel gyfredol. 

Wedi’i nodi 

Undeb 
Amaethwyr 
Ulster 

E-bost Pa mor hawdd y gellir newid darpariaethau sylfaenol yn nes ymlaen 
os bydd angen i drwsio elfennau anweithredol yn ogystal â’r effeithiau 
o’i gwneud yn anoddach addasu elfennau anweithredol. Rhaid hefyd 
ystyried y cyfyngiadau a roddir ar waith wrth drwsio elfennau 
anweithredol. 

Wedi’i nodi 

Cyngor ar gyfer 
Maeth Cyfrifol y 
DU 

E-bost Gan roi o'r neilltu y pryderon real iawn am weithredu Protocol 
Gogledd Iwerddon a'i effaith ar fasnach fewnol ac allanol, gan ein bod 
yn cydnabod nad ydynt yn dod o dan yr ymgynghoriad hwn, nid ydym 
wedi nodi unrhyw bryderon ychwanegol gyda'r dull arfaethedig. 

Wedi’i nodi 

 

Cwestiwn 3: A ydych chi'n ymwybodol o unrhyw effeithiau y gallai'r mesurau arfaethedig eu cael nad ydynt wedi'u nodi yn yr 

ymgynghoriad hwn? 

Rhanddeiliad  Dull  Ymateb y Rhanddeiliad  Ymateb yr ASB  

Cyngor 
Bwrdeistref Sirol 
Conwy 

E-bost Un o effeithiau'r newidiadau deddfwriaethol nad amlygir yn y ddogfen 
yw'r gost i fusnesau o ganlyniad i orfod newid eu labelu. Ar gyfer 
safleoedd sydd wedi'u cymeradwyo gan yr Awdurdod Lleol, mae'n 

Mae asesiad yr ASB o effeithiau 
yn dilyn cyngor Llywodraeth y 
DU ac felly maent yn 
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Rhanddeiliad  Dull  Ymateb y Rhanddeiliad  Ymateb yr ASB  

ofynnol iddynt newid fformat eu marc Adnabod/Rhif Cymeradwyo ar 
ddeunydd pecynnu ar ôl y Cyfnod Pontio. Yn y rhan fwyaf o achosion 
mae hyn yn golygu newid y platiau a ddefnyddir i argraffu'r labeli, a 
bydd cost gwaith celf yn cael ei ychwanegu gan yr argraffwyr am 
wneud hyn. Bydd cost anochel hefyd o fod â labeli na allant eu 
defnyddio mwyach oherwydd bod fformat y marc arnynt yn anghywir. 
I lawer o fusnesau, mae'r amser arweiniol ar gyfer y newidiadau hyn 
yn golygu bod amser eisoes yn eu trechu o ran sicrhau bod y 
deunydd pecynnu newydd yn cael ei dderbyn mewn pryd ar gyfer 1 
Ionawr 2021. Mae llawer wedi ystyried y dewis o roi’r marc fformat 
cywir dros y labeli presennol – ond ar linell gynhyrchu sydd â 
throsiant cyflym, ni fyddai hyn yn ymarferol i’w gyflawni heb gael 
effaith sylweddol ar drwybwn (throughput) neu gostau.   

canolbwyntio ar yr effeithiau 
sy'n deillio'n uniongyrchol o 
ymyriadau'r ASB.  Mae'r 
Effeithiau a ddisgrifir yma yn 
ganlyniad na ellir ei osgoi o 
adael yr UE ac felly nid ydynt yn 
cael eu cynnwys fel effaith sy'n 
deillio o ddeddfwriaeth yr ASB 
sy’n trwsio elfennau 
anweithredol.   
 
Mae'r ASB wedi cyhoeddi 
canllawiau sy'n egluro pa 
farciau iechyd ac adnabod y 
dylid eu defnyddio ym Mhrydain 
Fawr ac yng Ngogledd 
Iwerddon a pha farciau y dylid 
eu defnyddio i gael mynediad i 
farchnadoedd yr UE, Gogledd 
Iwerddon a marchnadoedd y tu 
allan i'r UE. Nod ein canllawiau 
hefyd yw lleihau effaith newid ar 
ddiwydiant sy’n symud o un ffurf 
o’r marciau i ffurf newydd. 

Undeb 
Amaethwyr 
Ulster 

E-bost Ydym, nid yw defnydd aelwydydd gwannach a buddsoddiad busnes 
gwannach wedi’u nodi yn yr ymgynghoriad hwn. 
 
Beth yw'r amserlen i gwblhau'r gost ymgyfarwyddo untro a’r 
goblygiadau o beidio â chwblhau hyn mewn pryd? Cynigiwyd i 
ddechrau y byddai’n cymryd 30 munud i ddarllen, deall ac yna 
cyfathrebu’r wybodaeth i staff ac awgrymir nawr y bydd hyn yn 
cymryd awr i bob sefydliad. Bydd yr amser a gymerir yn dibynnu ar 
faint a strwythur y busnes. 

Nodir y safbwyntiau a fynegir ar 
dueddiadau defnydd a 
buddsoddiad, ond mae hyn y tu 
allan i gwmpas ymgynghoriad yr 
ASB gan nad ydynt yn 
uniongyrchol gysylltiedig â 
gweithrediad yr ASB i drwsio 
elfennau anweithredol. 
 

https://www.food.gov.uk/cy/canllawiau-busnes/canllawiau-ar-farciau-iechyd-ac-adnabod-syn-berthnasol-o-1-ionawr-2021
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Rhanddeiliad  Dull  Ymateb y Rhanddeiliad  Ymateb yr ASB  

Mae'r ASB yn cydnabod y 
byddai lledaenu'r wybodaeth yn 
dibynnu ar faint y busnes. Mae'r 
costau ymgyfarwyddo untro yn 
cynrychioli amcangyfrif gorau'r 
ASB o'r amser a gymerir ar 
gyfartaledd gan fusnesau yn 
seiliedig ar fethodoleg asesu 
sefydledig y llywodraeth a'r 
dystiolaeth ategol a gasglwyd 
gan yr ASB.       
 
Mae codi’r amser hwn o 30 
munud i 1 awr yn adlewyrchu'r 
sylwadau a ddaeth i law yn yr 
ymgynghoriad cyntaf ar yr 
amser cyfartalog sy'n 
angenrheidiol ar gyfer 
ymgyfarwyddo.  Yn seiliedig ar 
gryfder yr ymatebion i’r 
ymgynghoriad, diweddarwyd 
asesiad yr ASB a chafodd yr 
effaith ddiwygiedig ei nodi yn y 
memorandwm esboniadol a 
ddaeth gyda'r ddeddfwriaeth 
trwy'r Senedd a'i gyhoeddi ochr 
yn ochr â'r ddeddfwriaeth.   
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Cwestiwn 4 A ydych chi'n cytuno â'r effeithiau a nodwyd yn yr ymgynghoriad hwn? 

Rhanddeiliad  Dull  Ymateb y Rhanddeiliad  Ymateb yr ASB  

Cyngor 
Bwrdeistref Sirol 
Conwy 

E-bost Gweler 3 uchod.  Hefyd, nodwyd bod y gost i Awdurdodau Lleol yn 1 
awr o amser swyddogion i ddarllen trwy'r ddeddfwriaeth a bwydo’n ôl i 
eraill yn yr Awdurdod. Credaf fod hyn wedi'i danamcangyfrif – bydd y 
rhan fwyaf o swyddogion cymwys eisiau darllen a deall y 
ddeddfwriaeth drostynt eu hunain yn hytrach na dibynnu ar rywun 
arall i roi'r wybodaeth iddynt. Mae hyn yn debygol o gynyddu'r baich 
ar awdurdodau lleol yn y tymor cychwynnol. Effaith arall ar 
Awdurdodau Lleol nad yw wedi'i hystyried yw'r costau gweinyddol 
sy’n codi o ran templedi llythyrau y bydd angen eu newid. Er ei bod yn 
gost llai o faint o bosib, ar adeg pan fo Awdurdodau Lleol eisoes dan 
bwysau sylweddol i gynnal gwasanaeth bwyd, sydd wedi’i effeithio 
arno’n ddifrifol gan bandemig COVID, bydd hyn yn cynyddu'r baich 
ariannol a’r baich ar adnoddau’r Awdurdod Lleol ymhellach. 

Mae dull yr ASB o nodi a 
thrwsio elfennau anweithredol 
yn cael ei gyflawni'n llwyr o dan 
yr egwyddor o weithredu 
newidiadau dim ond lle bo 
angen ac i'r graddau lleiaf posibl 
er mwyn sicrhau bod cyfraith yr 
UE a ddargedwir yn parhau i 
weithredu yn y DU ar ôl i'r 
Cyfnod Pontio ddod i ben ar 31 
Rhagfyr 2020.  Felly dim ond y 
newidiadau lleiaf posibl y mae’r 
atebion yr ydym ni’n 
ymgynghori arnyn yn yr 
ymgynghoriad hwn yn eu 
gwneud. Am y rheswm hwn, yn 
seiliedig ar fethodoleg asesu 
effaith y llywodraeth, mae'r ASB 
yn credu bod ei hasesiad o 1 
awr yn ddigonol i alluogi 
diwydiant ac awdurdodau a 
gorfodi i ddeall a lledaenu'r 
wybodaeth allweddol i staff 
allweddol yn llawn.  Pan fydd 
staff allweddol yn dewis 
ymgyfarwyddo'n uniongyrchol 
â'r ddeddfwriaeth yn hytrach na 
dibynnu ar yr wybodaeth yn 
cael ei chyfathrebu iddynt, 
dewis personol yw hwn ac felly 



11 

Rhanddeiliad  Dull  Ymateb y Rhanddeiliad  Ymateb yr ASB  

ni chaiff ei ystyried yn effaith 
uniongyrchol. 

Cyngor Dosbarth 
Canolbarth Ulster 
(MUDC) 

E-bost Mae MUDC yn cytuno'n gyffredinol â'r effeithiau lleiaf posibl a 
amlinellir gan yr Asiantaeth Safonau Bwyd. Fodd bynnag, dylid 
ystyried y gall yr amserlen darllen a chyfarwyddo 1 awr ar gyfer 
Busnesau ac Awdurdodau Lleol fod yn sylweddol uwch yng Ngogledd 
Iwerddon oherwydd cymhlethdodau Protocol Gogledd Iwerddon. 

Wedi’i nodi. Fodd bynnag, mae'r 
gost ymgyfarwyddo sy'n cael ei 
hasesu gan yr ASB yn yr 
ymgynghoriad hwn yn 
canolbwyntio ar effaith 
ymgyfarwyddo â diwygiadau'r 
ASB i gyfraith bwyd a bwyd 
anifeiliaid o dan fethodoleg 
asesu effaith y llywodraeth.  
Felly mae effeithiau ehangach 
sy'n ymwneud â Phrotocol 
Gogledd Iwerddon y tu allan i'w 
gwmpas. 

Cyngor ar gyfer 
Maeth Cyfrifol y 
DU 

E-bost Dim ond y costau ymgyfarwyddo untro y mae’r ASB wedi’u hystyried 
o ran effeithiau. Er nad ydym yn ymwybodol o unrhyw effeithiau 
ychwanegol sy'n dod o fewn cwmpas yr ymgynghoriad hwn, mae 
effaith y newidiadau hyn ar fusnesau bwyd yn y pen draw yn 
sylweddol. At hynny, mae'r ASB yn nodi ym mharagraff 19 ei bod “yn 
anelu at leihau'r effaith ar fusnesau ac awdurdodau trwy ddarparu 
gwybodaeth am unrhyw newidiadau i ofynion brandio cyfredol yr UE 
cyn gynted ag y bo modd i sicrhau digon o amser i weithredu. Mae 
ymdrechion i dargedu gwaith ymgysylltu â rhanddeiliaid allweddol yn 
parhau a bydd ymgynghoriad ffurfiol yn dilyn fel sy'n ofynnol.” Gan ein 
bod bellach lai na phedwar mis i ffwrdd o ddiwedd y cyfnod pontio, 
mae'n gwbl hanfodol bod canllawiau ac eglurder yn cael eu darparu 
ar frys i fusnesau bwyd mewn perthynas â'r holl faterion sy'n weddill 
sy'n dod o fewn cwmpas diogelwch a hylendid bwyd a bwyd 
anifeiliaid, yn arbennig mewn perthynas â'r hyn a fydd neu na fydd yn 
ofynnol neu a ganiateir yng Ngogledd Iwerddon. Ymhlith y meysydd 
allweddol sy'n effeithio ar ein haelodau mae’r sefyllfa marciau iechyd 
ac adnabod a rheolaethau mewnforio/allforio. 

Mae asesiad yr ASB o effeithiau 
yn dilyn cyngor Llywodraeth y 
DU ac felly maent yn 
canolbwyntio ar yr effeithiau 
sy'n deillio'n uniongyrchol o 
ymyriadau'r ASB.  Mae'r 
Effeithiau a ddisgrifir yma yn 
ganlyniad na ellir ei osgoi o 
adael yr UE ac felly nid ydynt yn 
cael eu cynnwys fel effaith sy'n 
deillio o ddeddfwriaeth yr ASB 
sy’n trwsio elfennau 
anweithredol.   
 
Mae'r ASB wedi cyhoeddi 
canllawiau sy'n egluro pa 
farciau iechyd ac adnabod y 

https://www.food.gov.uk/cy/canllawiau-busnes/canllawiau-ar-farciau-iechyd-ac-adnabod-syn-berthnasol-o-1-ionawr-2021
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Rhanddeiliad  Dull  Ymateb y Rhanddeiliad  Ymateb yr ASB  

dylid eu defnyddio ym Mhrydain 
ac yng Ngogledd Iwerddon. 

 

 

Cwestiwn 5 Er bod yr ymgynghoriad hwn yn mynd i'r afael â'r hyn sy'n cael ei wneud i sicrhau bod swyddogaethau cyfraith yr 

UE a ddargedwir yn parhau ar y diwrnod y daw’r Cyfnod Pontio i ben, a oes gennych chi unrhyw sylwadau cyffredinol ar 

ddeddfwriaeth diogelwch a hylendid bwyd a bwyd anifeiliaid yn y DU ar ôl i’r Cyfnod Pontio ddod i ben? 

Rhanddeiliad  Dull  Ymateb y Rhanddeiliad  Ymateb yr ASB  

HelloFresh UK   E-bost Rydym ni’n cefnogi’r ymdrech i gryfhau enw da'r DU ymhellach a'i 
safle o ran arwain yn fyd-eang ar safonau bwyd (ansawdd, diogelwch, 
lles anifeiliaid, moeseg, cynaliadwyedd). Ni fyddem am weld y rhain 
yn cael eu gwanhau; yn hytrach gwelwn gyfle i fynd y tu hwnt i'r 
arferion rydym ni wedi'u dilyn pan oeddem yn rhan o'r UE. 

Wedi’i nodi.  Blaenoriaeth yr 
Asiantaeth Safonau Bwyd 
(ASB) yw cynnal safonau 
diogelwch a hylendid bwyd a 
bwyd anifeiliaid uchel y DU gan 
ddiogelu defnyddwyr.  
 

Undeb 
Amaethwyr 
Ulster 

E-bost Mae'r UFU yn pryderu y gallai safonau lles anifeiliaid y DU wrth 
gynhyrchu bwyd gael eu peryglu er mwyn cyflawni cytundebau 
masnach rydd. Mae ffermwyr Gogledd Iwerddon yn gweithio mewn 
cytgord â'r amgylchedd i gynhyrchu cynhyrchion sy'n arwain yn fyd-
eang. Rhaid rhoi blaenoriaeth i gynnal safonau bwyd a bwyd 
anifeiliaid y DU, nid eu gwanhau gan fewnforion sydd â'r un safonau 
ansawdd. 
At hynny, mae cyfyngiadau adnoddau hefyd yn bodoli yn y DU o ran 
gallu ymgymryd â gwiriadau a gynhelir ar hyn o bryd gan yr UE o ran 
arolygiadau trydydd gwlad. Rydym ni’n pryderu y gallai hyn arwain at 
ostyngiad yn lefel yr arolygu a allai arwain at ragor o broblemau 
diogelwch. 

Nid yw safonau lles anifeiliaid o 
fewn cylch gwaith yr ASB, 
mater i DEFRA yw hwn. Bydd yr 
ASB yn anfon y sylw hwn at 
DEFRA.  
 
Nid yw cytundebau masnach o 
fewn cwmpas yr ymgynghoriad 
hwn. 
 
Nid yw arolygiadau trydydd 
gwlad o fewn cwmpas yr 
ymgynghoriad hwn. 
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Rhanddeiliad  Dull  Ymateb y Rhanddeiliad  Ymateb yr ASB  

Cyngor 
Bwrdeistref Ards 
a North Down 
(ANDBC) 

E-bost 1. Dylai unrhyw newidiadau i reolaethau rheoleiddio yn y dyfodol ar ôl 
i'r Cyfnod Pontio ddod i ben ddiogelu defnyddwyr i’r un graddau, neu i 
raddau gwell. 
 
2. Dylai unrhyw newidiadau i'r ddeddfwriaeth gyfredol fod yn gymesur 
â'r risg a berir gan wahanol weithgareddau a masnachau a lleihau'r 
baich rheoleiddio ar gynghorau a busnesau bwyd. 
 
3. Rhagwelir y bydd angen rhai rheolaethau/gweithgareddau 
diogelwch bwyd ychwanegol gan awdurdodau lleol ac awdurdodau 
iechyd porthladdoedd o ganlyniad i Brotocol Gogledd Iwerddon a 
thrafodaethau parhaus pellach rhwng Llywodraeth y DU a'r UE.  
Mae’n bwysig bod y rhain un ai ar sail adennill costau llawn neu eu 
bod yn cael eu hariannu gan Lywodraeth y DU i osgoi beichiau 
ariannol ychwanegol ar awdurdodau lleol.  
 
4. Dylid cyfleu unrhyw newidiadau i ofynion brandio'r UE cyn gynted â 
phosibl er mwyn lleihau'r effaith ar fusnesau a sicrhau nad effeithir ar 
fasnach. 

1. Blaenoriaeth yr Asiantaeth 
Safonau Bwyd (ASB) yw 
cynnal safonau diogelwch a 
hylendid bwyd a bwyd 
anifeiliaid uchel y DU gan 
ddiogelu defnyddwyr.  

 
2. Wedi’i nodi – bydd newidiadau 

yn y dyfodol yn destun 
ymgynghoriad fel y bo'n 
briodol. 

 

3. Mae'r ASB yn gweithio ochr yn 
ochr ag adrannau eraill y 
llywodraeth i fwydo i 
drafodaethau'r DU a'r UE 
mewn perthynas â 
rheolaethau/gweithgareddau 
diogelwch bwyd a bwyd 
anifeiliaid a fydd yn berthnasol 
yng Ngogledd Iwerddon ar ôl y 
Cyfnod Pontio. Gan gynnwys 
mewnbynnu i'r sgyrsiau hynny 
am fodelau cyllido yn y 
dyfodol ar gyfer 
gweithgareddau rheolaethau 
swyddogol y bydd eu hangen i 
roi'r Protocol ar waith. 
 

4. Mae'r ASB wedi cyhoeddi 
canllawiau sy'n egluro pa 
farciau iechyd ac adnabod y 

https://www.food.gov.uk/cy/canllawiau-busnes/canllawiau-ar-farciau-iechyd-ac-adnabod-syn-berthnasol-o-1-ionawr-2021
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Rhanddeiliad  Dull  Ymateb y Rhanddeiliad  Ymateb yr ASB  

dylid eu defnyddio ym 
Mhrydain ac yng Ngogledd 
Iwerddon. 

Cyngor Dosbarth 
Fermanagh ac 
Omagh 

E-bost 1. Dylai unrhyw newidiadau i reolaethau rheoleiddio yn y dyfodol ar ôl 
i'r Cyfnod Pontio ddod i ben ddiogelu defnyddwyr i’r un graddau, neu i 
raddau gwell. 
 
2. Dylai unrhyw newidiadau i'r ddeddfwriaeth gyfredol fod yn gymesur 
â'r risg a berir gan wahanol weithgareddau a masnachau a lleihau'r 
baich rheoleiddio ar gynghorau a busnesau bwyd. 
 
3. Rhagwelir y bydd angen rhai rheolaethau/gweithgareddau 
diogelwch bwyd ychwanegol gan awdurdodau lleol ac awdurdodau 
iechyd porthladdoedd o ganlyniad i Brotocol Gogledd Iwerddon a 
thrafodaethau parhaus pellach rhwng Llywodraeth y DU a'r UE.  
Mae’n bwysig bod y rhain un ai ar sail adennill costau llawn neu eu 
bod yn cael eu hariannu gan Lywodraeth y DU i osgoi beichiau 
ariannol ychwanegol ar awdurdodau lleol.  
 
4. Dylid cyfleu unrhyw newidiadau i ofynion brandio'r UE cyn gynted â 
phosibl er mwyn lleihau'r effaith ar fusnesau a sicrhau nad effeithir ar 
fasnach. 

1. Blaenoriaeth yr Asiantaeth 
Safonau Bwyd (ASB) yw 
cynnal safonau diogelwch a 
hylendid bwyd a bwyd 
anifeiliaid uchel y DU gan 
ddiogelu defnyddwyr.  

2. Wedi’i nodi – bydd newidiadau 
yn y dyfodol yn destun 
ymgynghoriad fel y bo'n 
briodol. 

3. Mae'r ASB yn gweithio ochr yn 
ochr ag adrannau eraill y 
llywodraeth i fwydo i 
drafodaethau'r DU a'r UE 
mewn perthynas â 
rheolaethau/gweithgareddau 
diogelwch bwyd a bwyd 
anifeiliaid a fydd yn berthnasol 
yng Ngogledd Iwerddon ar ôl y 
Cyfnod Pontio. Gan gynnwys 
mewnbynnu i'r sgyrsiau hynny 
am fodelau cyllido yn y 
dyfodol ar gyfer 
gweithgareddau rheolaethau 
swyddogol y bydd eu hangen i 
roi'r Protocol ar waith. 
 

4. Mae'r ASB wedi cyhoeddi 
canllawiau sy'n egluro pa 

https://www.food.gov.uk/cy/canllawiau-busnes/canllawiau-ar-farciau-iechyd-ac-adnabod-syn-berthnasol-o-1-ionawr-2021
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Rhanddeiliad  Dull  Ymateb y Rhanddeiliad  Ymateb yr ASB  

farciau iechyd ac adnabod y 
dylid eu defnyddio ym 
Mhrydain ac yng Ngogledd 
Iwerddon. 

Cyngor ar gyfer 
Maeth Cyfrifol y 
DU 

E-bost a) Gwyriad oddi wrth ddeddfwriaeth yr UE. Mae er budd y DU i gynnal 
safonau uchel yn dilyn diwedd Cyfnod Pontio ar gyfer Ymadael â'r UE 
a'i gwneud mor hawdd â phosibl i fusnesau bwyd fodloni unrhyw 
newidiadau i'r gofynion. Gall unrhyw reoliadau ychwanegol neu 
wahanol i'r rhai yn yr UE arwain at heriau i gwmnïau llai y DU 
gydymffurfio os ydynt yn marchnata yn y DU ac yn allforio i'r UE, tra ei 
bod yn bosibl na fydd cwmnïau mwy yn yr UE a thrydydd gwledydd 
eraill, lle mae'r DU yn farchnad gymharol fach, yn trafferthu gwneud y 
newidiadau angenrheidiol ar gyfer un farchnad, sy'n golygu y gallai 
ystod lai o gynhyrchion fod ar gael. 
 
b) Gwyriad ar draws holl wledydd y DU. Eisoes ar draws Aelod-
wladwriaethau'r UE mae llawer o heriau heb eu cysoni sy'n effeithio 
ar gynhyrchu ychwanegiadau (supplements) bwyd a chynhyrchion 
bwyd swyddogaethol ar gyfer marchnad yr UE. Ar ôl diwedd y cyfnod 
pontio, mae'n hanfodol bod y safonau ansawdd uchel cyfredol yn cael 
eu cynnal ar draws pedair gwlad y DU, fel na fydd angen i fusnesau 
bwyd ddechrau dod o hyd i sawl gradd o ddeunyddiau crai pe bai 
unrhyw un o wledydd y DU yn cyflwyno rheoliad cenedlaethol newydd 
i newid cyfansoddiad neu gynnwys deunydd crai. Mae masnach 
gyda'r UE yn y dyfodol eisoes yn ymddangos yn hynod heriol, yn 
enwedig os daw'r cyfnod pontio i ben heb unrhyw fargen fasnach 
addas ar waith. Ond os yw pedair gwlad y DU hefyd yn gwyro oddi 
wrth ei gilydd, naill ai o ran gofynion cyfansoddiad neu labelu, bydd 
costau gweithgynhyrchu a gwastraff bwyd yn cynyddu'n gyfrannol. Fel 
arall, bydd dewis defnyddwyr yn lleihau ym marchnadoedd llai y DU, 
lle bernir nad ydyn nhw'n werth y gost neu'r drafferth o lunio neu 
labelu cynnyrch yn wahanol i weddill y DU. Mae hyn eisoes yn cael ei 
nodi mewn perthynas â Gogledd Iwerddon, lle mae gweithredu 

a) Bydd deddfwriaeth bellach yn 
destun ymgynghori fel y bo'n 
briodol a chraffu seneddol 
 

b) Mae Llywodraeth Ei Mawrhydi 
wedi nodi diogelwch bwyd fel 
un o 24 maes allweddol a allai 
fod angen trefniadau 
fframwaith cyffredin 

c) Mae'r ASB wedi cyhoeddi 
canllawiau sy'n egluro pa 
farciau iechyd ac adnabod y 
dylid eu defnyddio ym 
Mhrydain Fawr ac yng 
Ngogledd Iwerddon a pha 
farciau y dylid eu defnyddio i 
gael mynediad i farchnadoedd 
yr UE, Gogledd Iwerddon a 
marchnadoedd y tu allan i'r 
UE. 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/919729/Frameworks-Analysis-2020.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/919729/Frameworks-Analysis-2020.pdf
https://www.food.gov.uk/cy/canllawiau-busnes/canllawiau-ar-farciau-iechyd-ac-adnabod-syn-berthnasol-o-1-ionawr-2021
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Protocol Gogledd Iwerddon yn achosi i Ogledd Iwerddon fod yn 
rhwym i reolau'r UE, ac felly'n rhwystro masnach o Brydain Fawr i 
Ogledd Iwerddon. 
 
c) Cyfnodau pontio priodol yn y dyfodol sy'n caniatáu ar gyfer 
gweithredu newidiadau.  Mae diwedd y 'cyfnod pontio' ar gyfer 
Ymadael â’r UE yn golygu ein bod ar ochr y dibyn o ran labelu 
cynhyrchion. Yn hytrach na phontio newidiadau yn gyson yn ystod 
2020, ar 1 Ionawr 2021 bydd unrhyw gynnyrch a allforiwyd yn 
gyfreithiol yn flaenorol â marc iechyd neu adnabod ‘UK/EC’ yn 
anghyfreithlon ar unwaith os caiff ei allforio i'r UE. Mae'r mater hwn yn 
ei gwneud yn ofynnol i unrhyw gynnyrch sydd i fod i gael ei allforio i'r 
UE o'r DU newid ei labelu ar 31 Rhagfyr 2020, sy'n sylfaenol 
amhosibl. Felly mae CRN UK yn gofyn, os bydd unrhyw wahaniaeth 
rhwng y DU a'r UE yn y dyfodol, bod diwydiant y DU yn cael digon o 
amser er mwyn gallu trosglwyddo'n gyson rhwng yr hen reoliadau a'r 
rheoliadau newydd, er mwyn osgoi mwy o wastraff a chost ddiangen. 

 


