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Cynllun Enwau Bwyd wedi’u Hamddiffyn yr Undeb Ewropeaidd - Cyflwyniad 

 
 

 Beth yw Cynllun Enwau Bwyd wedi’u Hamddiffyn (PFN) yr Undeb Ewropeaidd?  

 Beth mae’r logos yn ei olygu 

 Gwerth posibl statws PFN  

 Y cynhyrchion sy’n cael ceisio am statws PFN 

 A yw’ch cynnyrch yn cyrraedd meini prawf PFN? 

 Y berthynas rhwng nodau masnach a statws PFN. 

 Gwybodaeth bellach – ee, cronfa ddata DOOR /gwefan Defra /gwefan LlC 
 

 
CYFNOD 1 Gwybodaeth Gefndirol - Cynllun Enwau Bwyd wedi’u Hamddiffyn yr Undeb 
Ewropeaidd 

 
Cyflwynwyd y Cynllun Enwau Bwyd wedi’u Hamddiffyn Ewropeaidd (EUPFN) yn Ewrop ym 
1993, yn bennaf i amddiffyn cynhyrchion bwyd a diod ar sail ddaearyddol neu rysáit. Gellir 
amddiffyn treftadaeth, cymeriad ac enw da unigryw bwyd a diod a gynhyrchir yn lleol neu’n 
rhanbarthol drwy Gynllun Enwau Bwyd wedi’u Hamddiffyn yr Undeb Ewropeaidd. 
 
Daw’r cynllun o dan Reoliad yr UE Rhif 1151/2012 http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:343:0001:0029:en:PDF  
 
Daw gwinoedd a gwirodydd o dan reoliadau ar wahân sef Rheoliad (CE) rhif 1234/207 a 
Rheoliad (CE) rhif 110/2008, yn y drefn honno.  
 
O fewn cynllun EUPFN ceir tri dynodiad fel a restrir isod: 

 
 
Enw Tarddiad Gwarchodedig (PDO):- yn golygu bod y cynnyrch yn cael ei 

gynhyrchu, ei brosesu a’i baratoi mewn ardal benodol. Rhaid i bob agwedd ar y 
cynhyrchu gan gynnwys cael hyd i’r deunyddiau crai ddigwydd yn yr ardal 
ddaearyddol, ee. Halen Môn PDO. 
 
 
 
Dynodiad Daearyddol Gwarchodedig (PGI):- yn golygu bod y cynnyrch yn cael 
ei gynhyrchu neu’i brosesu neu’i baratoi mewn ardal benodol. Gall rhai 
elfennau o’r cynhyrchu neu gael hyd i’r deunyddiau crai a chynhwysion 
ddigwydd y tu allan i’r ardal ddaearyddol ddynodedig, ee. Tatws Cynnar Sir 
Benfro PGI, Cig Oen Cymru PGI, Cig Eidion Cymru PGI. T 
HEY MEAN! 
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Gwarant Arbenigedd Traddodiadol (TSG):- yn golygu bod y cynnyrch yn cael 
ei wneud yn unol â rysáit neu ddull cynhyrchu traddodiadol ac nad yw’n 
gysylltiedig ag ardal benodol, ee. Ham Serrano, Twrci Traddodiadol yn Ffres 
o’r Fferm 
 
 

 
 
Gwerth Posibl Statws Bwyd Wedi’i Amddiffyn:- 

 
 
Gall statws PFN ddarparu gwerth a budd i –  

• Gynhyrchion unigol /busnesau unigol 
• Diwydiant Bwyd a Diod Cymru 
• Economi Wledig Cymru 
• Y Defnyddiwr 
•  

Buddion posibl i gynhyrchion unigol/busnesau unigol  
1) Gall statws PFN ddarparu Pwynt Gwerthu Unigryw – mae busnesau Cymru wedi elwa’n 

uniongyrchol ar ddefnyddio statws PFN fel dyfais farchnata. Mae statws PFN yn darparu 
pwynt gwahaniaeth ymysg cynhyrchion tebyg eraill. 
“Mae’n ein gosod ar wahân i’n cystadleuwyr gan weithredu fel safon ansawdd. Mae’n rhoi 
Pwynt Gwerthu Unigryw i’n cynnyrch” - Alison Lea Wilson, cydsefydlydd Halen Môn 

2) Mae’n darparu amddiffyniad cyfreithiol yn erbyn camddefnydd, dynwarediad a thwyll 
Yn 2011, Cig Eidion Cymru PGI oedd yr achos llys PFN cyntaf i brofi’n llwyddiannus 
amddiffyniad cyfreithiol PFN yn y DU. 

3) Mae’n gallu bod yn ffactor cyfrannol i dwf busnesau unigol a chreu swyddi a all ddarparu 
buddion economaidd a chymdeithasol sylweddol i’r economi wledig leol.  
 “Mae cael statws PGI wedi gweithio fel y catalydd ac wedi bod yn hollbwysig i dwf y 
busnes” - Huw Thomas, Rheolwr Gyfarwyddwr Puffin Produce.  
Gall cynnydd yn y gyflogaeth uniongyrchol ac anuniongyrchol arwain at fwy o 
weithgarwch economaidd a gwariant yn yr economi wledig leol. 

4) Mantais allforio – bu Hybu Cig Cymru yn amcangyfrif y gellir priodoli 25% o’r twf cronnol 
mewn allforion rhwng 2003 a 2012 yn uniongyrchol i’r brand PGI a gweithgareddau 
marchnata HCC ac yn ôl ymgyngoreion y diwydiant, roedd y ffactorau hyn yn 
‘Gyfraniad pwysig i werthiant allforion wrth gyrchu marchnadoedd allforio newydd a 
chadw marchnadoedd allforio sydd eisoes yn bodoli’ 

5) Twristiaeth fwyd – gall statws PFN wneud cyfraniad mawr i dwristiaeth fwyd yng 
Nghymru ac mae llawer o gynhyrchion PFN sy’n crynhoi treftadaeth a thraddodiad 
diwylliant bwyd Cymru yn eu cynnig eu hunain yn naturiol i Fwyd Twristiaeth.   
 “Mae posibiliadau enfawr gan Gymru ar gyfer twristiaeth fwyd sydd eto i’w gwireddu.” 
Alison Lea Wilson, cydsefydlydd a pherchennog Halen Môn.  
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Gweler y ddolen ag adroddiad am werth posibl cynnyrch PFN a gomisiynwyd gan Lywodraeth 
Cymru ym mis Mawrth 2015. 

 

 
Buddion posibl i’r defnyddiwr 

 Prawf o dreftadaeth, rhanbarth, tarddle 

 Prawf o draddodiad/cronfa sgiliau/gwybodaeth a gallu 

 Prawf o flasau arbenigol 

 Yn gwarantu mai dyma’r peth go iawn 
 
 
Pa gynhyrchion sy’n cael gwneud cais am statws PFN? 
 

 
Mae statws PFN yn cwmpasu amrywiaeth eang o gynhyrchion. Ar hyn o bryd, ceir 1260 o 
eitemau PFN cofrestredig ar draws 27 o wahanol ddosbarthiadau cynnyrch gyda thua 200 o 
gynhyrchion yn y broses o wneud cais a/neu gyhoeddi. 
 
Mae’r rhan fwyaf o fwydydd y bwriedir i bobl eu bwyta’n gymwys :- 

*cig 
*cynhyrchion cig 
*cawsiau a chynhyrchion llaeth eraill 
*cynhyrchion eraill sy’n tarddu o anifeiliaid e.e. mêl 
*olewau a brasterau 
*pysgod, molysgiaid a chramenogion 
*ffrwythau, llysiau a chynhyrchion grawn 
*cwrw a diodydd eraill a wneir o drwythau planhigion 
*bara, pasta, toesenni, cacennau a phethau da 

 
Cynhyrchion cymwys eraill 
 
PDO/PGI:- blodau a phlanhigion addurnol, cochliw, corc, cotwm, ffwr/plu, gwair, gwlân, gymiau a 
resinau naturiol, halen, lledr, llin scotched, olewau hanfodol, past mwstard, plethwaith gwiail, 
sbeisys. 
 
TSG:- prydau parod, siocled a bwyd arall sy’n cynnwys coco, cawl a photesau, pupur a halen 
parod, hufen iâ a sorbet. 
 
DS Ceir rheolau gwahanol ar gyfer gwinoedd, gwirodydd a diodydd â pherarogl. 
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A yw’ch cynnyrch yn cyrraedd meini prawf PFN? – ffactorau eraill i’w hystyried 
 
 
A yw’ch cynnyrch yn unigryw? 
A yw enw’ch cynnyrch yn cael ei ddefnyddio’n fasnachol? 
A oes nod masnach gan eich cynnyrch? 
A yw’r cynnyrch yn gysylltiedig ag ardal ddaearyddol neu rysáit neu ddull cynhyrchu 
traddodiadol? 
A ydych o’r farn a fyddai unrhyw wrthwynebwyr posibl? 
 
 
Enwau Bwyd wedi’u Hamddiffyn a Nodau Masnach 
 

 
Gwahaniaethau rhwng nodau masnach ac Enwau Bwyd wedi’u Hamddiffyn 

 Mae nodau masnach yn cael eu cyfyngu i’r perchennog sydd â’r unig hawliau. Mae statws 
PFN ar gael i’w ddefnyddio gan unrhyw gynhyrchydd sy’n gallu ateb gofynion manyleb y 
cynnyrch a chydymffurfio â’r rheolaethau dilysu angenrheidiol. Mae PGI/PDO yn perthyn i 
ardal benodol. 

 Codir ffi am nodau masnach. Nid oes unrhyw ffi am statws PFN er y gall costau 
cysylltiedig gael eu codi yn sgil archwiliadau a/neu anghenion labelu. 

 Mae nodau masnach yn para am 10 mlynedd cyn bod angen eu hailgofrestru. Unwaith i 
gynnyrch dderbyn statws PFN mae’n para am gyfnod amhenodol 

 Gall nodau masnach fod yn berthnasol i bob cynnyrch – i gynhyrchion penodol yn unig y 
mae PFN yn berthnasol 

 Yn gysylltiedig â chynnyrch y mae nodau masnach ac felly gall cynhyrchwyr adleoli. Mae 
PGI/PDO yn gysylltiedig ag ardal ddaearyddol ac ni allant gael eu hadleoli y tu allan i’r 
ardal ddaearyddol benodol honno. 

 
 
Y Berthynas rhwng nodau masnach ag Enwau Bwyd wedi’u Hamddiffyn 
 

 
Os yw PFN eisoes yn bodoli ac yn nes ymlaen ceir cais am nod masnach sydd union yr un fath 
â’r PFN, neu sydd â chyfieithiad tebyg, dylai’r nod masnach gael ei wrthod. 
 
Fodd bynnag, os yw nod masnach eisoes yn bodoli ac yn nes ymlaen ceir cais am PFN, bydd 
caniatâd i gofrestru PFN yn cael ei benderfynu fesul achos a dylid bob amser geisio cyngor 
cyfreithiol. Yn ddamcaniaethol, gall nod masnach a PFN gydfodoli ar yr amod mai nod masnach 
ardystiedig ydyw sy’n gysylltiedig â chynllun ardystio.  
 
Mae Atodlenni 1 a 2 Deddf Nodau Masnach 1994 yn cynnwys darpariaethau sy’n rhoi i’r 
Cofrestrydd ddisgresiwn i gofrestru enwau daearyddol fel nodau masnach ardystio ac ar y cyd, er 
gwaetha’r telerau yn adran 3(1)(c) y Ddeddf. 
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Fel arfer, bydd y cofrestrydd yn derbyn enwau daearyddol fel nodau masnach ardystio ar yr 
amod bod yr enw’n gallu gwahaniaethu rhwng nwyddau neu wasanaethau sydd wedi’u hardystio 
a’r rheini sydd heb. 
 
Yn yr un modd, gall nodau ar y cyd sy’n cynnwys enwau daearyddol gael eu derbyn i’w cofrestru 
ar yr amod eu bod yn gallu gwahaniaethu rhwng nwyddau neu wasanaethau aelodau cymdeithas 
a rheini masnachwyr eraill.  
 
Manual of Trade Marks practice 
 
Beth sydd bwysicaf yw na ddylai’r defnyddiwr gael ei ddrysu. 
 
 
Gwybodaeth bellach am Gynllun EUPFN 
 
 
Am wybodaeth bellach am reoliadau Enwau Bwyd wedi’u Hamddiffyn yr UE, gweler y canlynol 

 Deddfwriaeth yr UE ar ansawdd cynnyrch amaethyddol  

 Cronfa Ddata Cofrestru Tarddiad (DOOR) y Comisiwn Ewropeaidd yr eir ati drwy Gronfa 
Ddata DOOR  lle gallwch chwilio am gynhyrchion cofrestredig tebyg ar draws yr UE. 

 Canllawiau Defra ar sut i gofrestru cynhyrchion bwyd a diod.  

 Rhestr o gynhyrchion cofrestredig y DU o dan y cynllun Enwau Bwyd wedi’u Hamddiffyn. 

 Mae manylion pellach ar gynlluniau ansawdd y Comisiwn Ewropeaidd ar gael ar y wefan 
ganlynol: http://ec.europa.eu/agriculture/quality/schemes/index_en.htm  

 Gwefan Defra ar gyfer enwau bwyd wedi’u hamddiffyn, drwy www.defra.gov.uk  

 Am y map Google diweddaraf o Enwau Bwyd Prydain sydd wedi’u Hamddiffyn, dilynwch yr 
hyperddolen:- 

 Enwau Bwyd Prydain sydd wedi'u Hamddiffyn - Mapiau Google  

 ADAS: Fay Francis PFN/GI Food Consultant / ADAS UK Ltd  Ffȏn 01239 654044 
Symudol 07776 170662/ fay.francis@adas.co.uk 
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