
 

SL(5)519 - Rheoliadau Ychwanegu Fitaminau, Mwynau a 

Sylweddau Eraill (Cymru) (Diwygio) 2020 

Cefndir a Diben 

Mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau Ychwanegu Fitaminau, Mwynau a Sylweddau Eraill (Cymru) 

2007 (“Rheoliadau 2007”) i gywiro hepgoriad yn y ddarpariaeth gorfodi. 

Mae Rheoliadau 2007 yn darparu ar gyfer gorfodi cyfraith yr UE mewn perthynas ag ychwanegu 

fitaminau, mwynau a rhai sylweddau eraill at fwyd. Mae Rheoliad yr UE yn darparu ar gyfer sylweddau a 

allai greu risg bosibl i ddefnyddwyr, a all fod yn waharddedig, yn gyfyngedig neu yn destun gwaith 

craffu. Pan wnaed Rheoliadau 2007, nid oeddent yn darparu ar gyfer gorfodi gwahardd na chyfyngu ar 

sylweddau sy'n cael eu hychwanegu at fwydydd. Mae hyn am nad oedd dim sylweddau gwaharddedig na 

sylweddau cyfyngedig ar yr adeg honno. Fodd bynnag, er 2007, mae perlysieuyn Effedra a rhisgl Iohimbe 

wedi cael eu rhestru yn sylweddau gwaharddedig ac mae traws-frasterau wedi cael eu rhestru yn 

sylweddau cyfyngedig. Felly, mae'r Rheoliadau hyn yn ychwanegu sylweddau gwaharddedig a sylweddau 

cyfyngedig at y drefn orfodi. 

Gwneir y Rheoliadau o dan adrannau 6(1)(a) ac (f), 17(2), 26(1)(a) a (3) a 48(1) o Ddeddf Diogelwch Bwyd 

1990 ac adran 2(2) o Ddeddf Cymunedau Ewropeaidd 1972, a pharagraff 1A o Atodlen 2 i Ddeddf 

Cymunedau Ewropeaidd 1972. 

Gweithdrefn 

Negyddol. 

Materion technegol: craffu 

Ni nodwyd unrhyw bwyntiau technegol i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 mewn 

perthynas â'r offeryn hwn. 

Rhinweddau: craffu  

Ni nodwyd unrhyw rinweddau i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.3 mewn perthynas â'r 

offeryn hwn. 

Y goblygiadau yn sgil ymadael â’r Undeb Ewropeaidd   

Mae'r Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau 2007 sy'n darparu, yng Nghymru, ar gyfer gorfodi 

rhwymedigaethau'r UE ar ychwanegu fitaminau a mwynau a rhai sylweddau eraill at fwyd. Bydd 

Rheoliadau diwygiedig 2007 yn rhan o gyfraith yr UE a ddargedwir ar ôl diwrnod cwblhau’r cyfnod 

gweithredu (h.y. diwedd y cyfnod gweithredu, ar 31 Rhagfyr 2020). 

Ymateb y Llywodraeth 

Nid oes angen ymateb gan y Llywodraeth. 
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