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Crynodeb gweithredol
Sefydlwyd Grŵp Portman yn 1989 a bu’n un
o brif reoleiddwyr y diwydiant alcohol ers
1996. Mae’r Grŵp yn cynnal Panel Cwynion
Annibynnol sy’n dyfarnu ar gwynion am
enwau , pecynnau a deunyddiau marchnata
diodydd alcoholaidd, ar sail Côd Ymarfer.

ystyried dulliau hyrwyddo diodydd unigol
yng nghyd-destun y cymysgedd marchnata
ehangach. Ar hyn o bryd, mae’r cyfrifoldeb
am gloriannau cynnyrch wedi’i rannu rhwng
yr Awdurdod Safonau Hysbysebu a Grŵp
Portman.

O 2006 hyd at 2017, cyhoeddodd y Panel
cyfanswm o 99 o benderfyniadau ar
droseddau honedig yn erbyn y Côd Ymarfer.
Mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno ein
dadansoddiad ni o’r 99 o benderfyniadau. Er
bod nifer o benderfyniadau’r Panel wedi bod
yn effeithiol trwy gael gwared ar gynnyrch a
oedd yn groes i’r Côd, gwelsom:

Byddai sefydlu rheoleiddiwr annibynnol, ar
seiliau statudol, yn gorfodi’r rheoleiddiwr i roi
atebion llawn i’r cyhoedd a’u cynrychiolwyr
etholedig. Byddai’n cadarnhau dilysrwydd
prosesau penderfynu’r Panel, gan osgoi
unrhyw agraff bod ei benderfyniadau wedi’u
tanseilio gan gysylltiadau â’r diwydiant alchol
neu garfanau eraill.

● Nad yw penderfyniadau’r Panel bob tro
wedi bod yn gyson â’i gilydd

Ein gobaith yw fod yr adroddiad hwn yn
cyflwyno beirniadaeth adeiladol ar y drefn
sydd ohoni, gan gydanbod bod y Panel yn
ymgymryd â gwaith cymhleth a dadleuol ac
nad yw’n debygol o rygnu bodd pawb. Yn
y pen draw, daw i’r casgliad nad yw hunanreoleiddio yn briodol i’r farchnad alcohol,
nid yn unig oherwydd nad yw’n creu lle i
ddigon o’r craffu a goruchwylio sydd angen,
ond hefyd am fod ceisio lleihau effeithiau
cymdeithasol niweidiol marchnata alcohol
anghyfrifol yn gwrthdaro yn aml ac yn anorfod
ag amcanion marchnatwyr alcohol.

● Bu ei benderfyniadau yn aml i’w gweld yn
oddrychol, heb eglurhad amlwg o’r
rhesymeg tu ôl iddynt na’r dystiolaeth
sy’n sylfaen iddynt
● Mae diffyg goruchwylio a chraffu ar y
Panel, ac felly, faint bynnag mor alluogog
neu annibynol yw’r aelodau unigol, mae
prinder atebolrwydd yn y broses gyfan.
Daethom i’r casgliad, o ystyried maint ac
effeithiau posibl marchnata alcohol ar draws
y gymdeithas, y byddai’n well ei reoleiddio
gan gorff annibynnol gyda llawer mwy o
atebolrwydd a goruchwyliaeth gyhoeddus.
Gallai corff o’r fath hyn yn hybu cysondeb
yn y penderfyniadau, defnyddio tystiolaeth
o ymchwil yn fwy amlwg er mwyn deall
prosesau marchnata, a hefyd mabwysiadu
proses apelio mwy cadarn.
Dau ddiben eglur a ddylai fod gan Godau
Ymarfer: nid yn unig atal troseddau yn erbyn
ymarfer da, a’u cosbi, ond hefyd cyfrannu at
leihau niwed alcohol. Byddai angen iddo hefyd

Dylai Llywodraeth Prydain, fel rhan o’r
Strategaeth Alcohol sydd ganddi ar y
gweill, sefydlu adolygiad cynhwysfawr o
reoleiddio marchnata alcohol, gan gynnwys
swyddogaethau presennol Grŵp Portman,
yr Awdurdod Safonau Hysbysebu a chyrff
perthnasol eraill. Dylai’r adolygiad hwn
sefydlu’n glir ar ba seiliau y dylid rheoleiddio
marchnata; sut y dylai corff rheoleiddio
ymdrin â heriau unigryw’r dirwedd farchnata
gymhleth, aml-blatfform; a sut y gellir
sicrhau craffu cyhoeddus, didueddrwydd ac
ymroddiad i lynu wrth dystiolaeth gadarn.
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Cyflwyniad

Cefndir

Mae Grŵp Portman yn un o brif reoleiddwyr
diwydiant alcohol y Deyrnas Unedig. Mae ei
Gôd Ymarfer, sy’n cyd-fynd â chodau cyffelyb
yr Awdurdod Safonau Hysbysebu (ASA), yn
ymdrin ag enwi, pecynnu, a deunyddiau
a gweithgareddau hyrwyddo cynnyrch
alcoholaidd yn y wlad hon.

Sefydlwyd Grŵp Portman yn 1989 fel corff
cyfrifoldeb corfforaethol (CSR) a ariennid
gan ddiwydiant alcohol y Deyrnas Unedig,
yn sgîl cyfres o gyfarfodydd rhwng rhai o brif
gynhyrchwyr alcohol y wlad. Daeth enw’r
Grŵp o leoliad y cyfarfodydd hyn: swyddfeydd
Guinness ar Sgwâr Portman yn Llundain. Yn ôl
gwefan y Grŵp, ar hyn o bryd caiff ei ariannu
gan wyth aelod-gwmni,1 a rhyngddynt mae’r
wyth hyn yn gwerthu mwy na hanner yr
alcohol a yfir ym Mhrydain:

Mae’r adroddiad hwn y cyflwyno
dadansoddiad manwl o 12 mlynedd
o benderfyniadau gan Banel Cwynion
Annibynnol Grŵp Portman rhwng Ionawr
2006 a Rhagfyr 2017, ynghylch pa ddulliau
hyrwyddo alcohol sy’n dderbyniol a pha rai
sy’n annerbyniol o dan delerau Côd Ymarfer y
Grŵp. Edrychwn ar:
● Meini prawf y Côd, a sut mae’r Panel wedi
eu dehongli.
● Pa mor gyson mae’r meini prawf wedi
cael eu dehongli, gan gynnwys ystyried.
rhesymau’r Panel dros newid ei farn ar
rai diodydd dros gyfnod o amser, a thros
wahaniaethu rhwng y cynnyrch mae’n eu
gweld yn annerbyniol a’r rhai mae’n fodlon
eu cymeradwyo.
● Pa fathau o dystiolaeth mae’r Panel wedi
troi atynt wrth lunio ei benderfyniadau.
● Sut mae Grŵp Portman yn gweithredu yn
erbyn cynhyrchwyr mae’r Panel yn dyfarnu
eu bod wedi tramgwyddo’r Côd.
● I bwy mae Grŵp Portman yn atebol am ei
waith reoleiddio.
● Pa drefniadau rheoleiddio amgenach
sy’n bosibl.
Nid yw’n fwriad gennym ail-ddyfarnu’r un
o’r 99 o benderfyniadau unigol. Yn hytrach,
rydym wedi craffu ar sut gwnaethpwyd y
penderfyniadau hyn, er mwyn gweld a yw’r
broses yn dryloyw, effeithiol ac yn sicrhau
rheoleiddio da.

● Anheuser-Busch InBev (AB InBev)
● Bacardi Brown-Forman
● Carlsberg
● Diageo
● Heineken
● Jägermeister
● Molson Coors
● Pernod-Ricard

5

Priodol a digonol? Dadansoddi gwaith Grŵp Portman yn rheoleiddio’r diwydiant alcohol

Grŵp Portman fel rheoleiddiwr
Dechreuodd Grŵp Portman ei rôl fel rheoleiddiwr yn 1996. Rôl yw hi mae’r Grŵp wedi ei
chymryd arno’i hunan, yn bennaf fel ymateb
i’r helynt ynghylch y diodydd alcoholaidd
melys a elwid gan amlaf yn ‘alcopops’.2 Yn
1996, cyhoeddodd y Grŵp yr argraffiad cyntaf
o’i Gôd Ymarfer ar Enwi, Pecynnu a Hyrwyddo
Diodydd Alcoholaidd, ac fe sefydlwyd Panel
Cwynion Annibynnol i ddyfarnu ar gyhuddiadau o droseddau yn erbyn y Côd. Bu sawl
argraffiad o’r Côd ers hynny. Yn 2015, cyhoeddwyd y pumed un,3 ac mae’r Grŵp yn ymgynghori ar hyn o bryd ar chweched argraffiad.4 Yn
ôl Grŵp Portman, mae’r Côd yn “cael y clod yn
gyffredinol am godi safonau marchnata cyfrifol
ar draws y diwydiant”.5 Er hynny, nid yw’r Côd
yn cwmpasu pob agwedd ar farchnata alcohol.
Mae’n gosod safonau ar gyfer “enwi, pecynnu,
marchnata a gweithgareddau hyrwyddo gan
gynhyrchwr diodydd ar gyfer unrhyw ddiod
alcoholaidd sy’n cael ei marchnata ar gyfer ei
gwerthu a’i hyfed yn y Deyrnas Unedig”, ond
dim ond os nad yw’r gweithgareddau hynny
eisoes yn cael eu goruchwylio gan yr Awdurdod Safonau Hysbysebu (ASA) neu Ofcom.6
Felly, nid yw’n cynnwys hysbysebion ar radio
na theledu, na rhai print nac ar-lein; nid yw
chwaith yn cynnwys gwaith hyrwyddo gan
fanwerthwyr, oni bai fod cynhyrchwyr yn rhan
ohono hefyd.
Yn 2014, cymerodd Grŵp Portman arno’i
hunan gyfrifoldeb am reoleiddio nawdd
y diwydiant alcohol i berfformwyr, timau
chwaraeon, digwyddiadau cerddorol, a
lleoliadau perfformio (er bod Ofcom yn cadw
ei gyfrifoldeb am reoleiddio noddi rhaglenni
teledu). Mae’r Côd Ymarfer ar Nawdd gan
Gwmnïau Alcohol fwy neu lai’n ddrych o’r Côd
ar Enwi, Pecynnu a Hyrwyddo.7 Trwy’r ddau
Gôd gyda’i gilydd, mae Grŵp Portman yn
rheoleiddio:
● Y poteli, caniau a blychau y gwerthir
diodydd ynddynt;
● Unrhyw ddeunyddiau arddangos mae
cynhyrchwyr diodydd yn eu rhoi i siopau;
● Cytundebau nawdd y diwydiant, ar wahân
i nawdd i raglenni teledu.

Yn y pedair blynedd ers i’r Côd Ymarfer ar
Nawdd ddod i rym, nid yw’r Panel Cwynion
wedi cyhoeddi’r un dyfarniad o dano. Mae’r
adroddiad hwn, felly, yn canolbwyntio’n unig
ar y hanes gweithredu’r Côd Ymarfer ar Enwi,
Pecynnu a Hyrwyddo. Mae dwy brif agwedd
ar weithredu’r Côd:
● Rhagweithiol: Mae Grŵp Portman yn
cynnig Gwasanaeth Cynghori, ac yn annog
cwmnïau i ymgynghori’n gyfrinachol â’r
Gwasanaeth cyn lansio diod neu’i haillansio, er mwyn lleihau’r perygl iddynt
dramgwyddo’r Côd. Gweithwyr Grŵp
Portman yw staff y Gwasanaeth Cynghori,
ac maent yn rhoi cyngor i gynhyrchwyr
diodydd ac i’r Panel Cwynion Annibynnol.
Dywed y Grŵp yn glir, er hynny, nad all y
Gwasanaeth Cynghori gymeradwyo
cynnyrch ar ran Grŵp Portman, ac nad
oes sicrwydd na fydd cwynion yn erbyn
diod wedyn ac na fydd y Panel y dyfarnu
yn ei herbyn, hyd yn oed os yw’r
cynhyrchydd wedi ei thrafod ynghynt
gyda’r Gwasanaeth Cynghori.8
● Ôl-weithiol: Caiff unrhyw un sy’n credu
bod diod wedi tramgwyddo telerau’r Côd
gyflwyno cwyn i’r Panel Cwynion
Annibynnol. Os yw’r Panel yn cytuno bod
rhywbeth ynglŷn â’r ddiod sydd yn groes
i’r Côd, gofynnir i’r cynhyrchydd weithio
gyda Grŵp Portman i newid y deunydd
dan sylw, ynteu i’w dynnu allan o’r
farchnad, fel arfer o fewn tri mis. Yn
ogystal â hyn, gall Grŵp Portman ofyn i
fanwerthwyr beidio ag archebu rhagor o’r
ddiod nes i’r deunydd gael ei newid. Mae’r
agwedd hon ar waith Grŵp Portman yn ôlweithiol yn yr ystyr nad yw’n cadw
cynnyrch rhag cyrraedd y farchnad; yn
hytrach, mae’n sicrhau y cânt eu tynnu
o’r silffoedd yn y pen draw ac na fyddant
yn ymddangos eto ar yr un wedd. Mae’n
debygol hefyd fod cyhoeddi
penderfyniadau’r Panel ar wefan y Grŵp
i fod i rhoi rhywfaint o gyfarwyddyd am ba
fathau o ddeunyddiau pecynnu a
hyrwyddo sy’n dderbyniol neu’n
annerbyniol.i

i
Mae’n debygol fod hyn yn wir am gwynion sy’n cael eu cyhoeddi’n llawn. Er hynny, yn 2014 cyflwynodd Grŵp
Portman Lwybr Cyflym 35-diwrnod ar gyfer ymdrin â chwynion. O dan y trefniant newydd hwn, cedwir union fanylion
y cwyn ac unrhyw newidiadau a wnaethpwyd yn ei sgîl yn gyfrinachol rhwng y cynhyrchwr, yr achwynwr a Grŵp
Portman. Er mwyn defnyddio’r Llwybr Cyflym, rhaid i’r tri pharti gytuno ar hynny, a hyd yn hyn, dim ond chwe chŵyn
sydd wedi cael eu trin yn y fath fodd: http://www.portmangroup.org.uk/complaints/fast-track-resolutions
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Nid yw’n glir a oes gan Grŵp Portman
dargedau ar gyfer dyfarnu ar gwynion o fewn
amser penodol. Fel enghraifft o faint o amser
mae’r broses weithiau’n ei gymryd, ym mis
Hydref 2015 cyflwynwyd cwyn am uned-pencownter a oedd i fod i annog cwsmeriaid i
brynu mwy o wirod hufennog Baileys yn yr
wythnosau cyn Nadolig 2015. Cyhoeddwyd
dyfarniad y Panel ar yr uned ym mis Mawrth
2016, dau fis wedi i’r ymgyrch hyrwyddo ddod
i ben.9 Mewn modd cyffelyb, tua diwedd
Rhagfyr 2017, gofynnwyd i’r Panel ystyried
a oedd casgliad gwinoedd o’r enw ‘Everyday
Wine’ yn annog pobl i yfed bob dydd.
Cyhoeddwyd penderfyniad y Panel tua chanol
Mai 2018, sef mwy na phedwar mis wedi
iddynt dderbyn y cwyn.10
O ran cymhariaeth, gwelir patrwm cyffelyb
yng ngwaith yr ASA. Er enghraifft, tua diwedd
Chwefror 2018 dyfarnodd yr Awdurdod fod
hysbyseb gan Aldi ar thema’r Nadolig, a
ddarlledwyd yn ystod Tachwedd a Rhagfyr
2017, yn tramgwyddo eu côd ac na ddylid ei
darlledu eto.11 Erbyn hynny, roedd yr hysbyseb
heb fod ar y teledu ers dau fis. Mae’r ASA

wedi dweud bod rhai achosion yn “gallu
cymryd chwe mis neu ragor i’w cwblhau”.12
Yn ôl pob golwg, nid yw cwynion i Grŵp
Portman yn cymryd cymaint â hynny o
amser i’w prosesu, ond gan na nodir ar
benderfyniadau’r Panel pryd daeth cwyn
i mewn (dim ond dyddiad cyhoeddi’r
dyfarniad), mae’n anodd bod yn sicr ar y
mater hwn.
Dywedir weithiau mae ffurf ar hunanreoleiddio “gwirfoddol” gan y diwydiant
yw Côd Grŵp Portman. Ond fel y dywed
y Grŵp ei hunan, “mae angen i’r term
hwn gael ei egluro…gan y gallai fod yn
gamarweiniol. Mae’r Côd yn wirfoddol yn
yr ystyr bod y diwydiant wedi gwirfoddoli
i osod cyfyngiadau arno’i hunan…Mae
cydymffurfio â’r Côd yn orfodol; nid oes
eithriad i’r un cynhyrchydd diodydd”.13
Felly, os yw cynhyrchwyr yn aelodau o
Grŵp Portman neu beidio, ac os ydynt wedi
cymeradwyo’r Côd neu beidio, gellir eu cosbi
am ei dramgwyddo.ii, iii Mae hyn yn wir hefyd
am gynhyrchwyr tramor sy’n mewnforio
diodydd i Brydain.

Mae manylion y cosbau y gall Grŵp Portman eu defnyddio i’w cael ar dudalen 23
Mae’r sefyllfa hon wedi pryfocio rhai cwynion gan gwmnïau llai eu maint eu bod yn cael eu
rheoleiddio trwy Gôd a phrosesau sydd wedi’u llunio at ddibenion prif gwmnïau’r diwydiant.
Ar dudalen 20-23, rydym yn ystyried a oes cyfiawnhad i’r fath feirniadaeth.

ii

iii
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Adolygu penderfyniadau’r Panel Cwynion
Annibynnol o 2006 hyd at 2017
Er mwyn deall yn well sut mae Grŵp Portman yn gweithredu fel rheoleiddiwr, buom yn
adolygu’n fanwl bob un o’r 99 o benderfyniadau gan y Panel Cwynion Annibynnol o dan
delerau’r Côd Ymarfer ar Enwi, Pecynnu a Hyrwyddo, yn ystod y 12 mlynedd o 1 Ionawr 2006
hyd at 31 Rhagfyr 2017. Buom yn gofyn cyfres o gwestiynau am bob penderfyniad:
● Pa feini prawf o’r Côd y bu’r Panel yn cyfeirio atynt a sut y bu yn eu dehongli?
● Pa mor gyson y bu’r Panel wrth ddehongli meini prawf y Côd, gan gynnwys:
○
		

Pan mae’r Panel wedi newid ei farn ar gynnyrch penodol, pa resymau a roddwyd
dros hynny?

○
		
		

Pa resymau a roddodd y Panel dros wahaniaethu rhwng cynnyrch sy’n tramgwyddo’r
Côd a’r rhai mae’n eu hystyried yn dderbyniol, yn enwedig pan fydd cynnyrch yn debyg
iawn yr olwg i’w gilydd?

● Pa fathau o dystiolaeth y bu’r Panel yn eu defnyddio wrth lunio ei benderfyniadau?
Ni fu’n fwriad gennym ystyried a oedd unrhyw benderfyniad unigol yn gam neu’n gymwys; yn
hytrach, roeddem am ddeall sut y gwnaethpwyd y penderfyniadau, a oedd y broses yn deg i
bawb, ac oedd yn sicrhau rheoleiddio da.
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Pa feini prawf y bu’r Panel yn cyfeirio atynt a
sut y buont yn eu dehongli?
Rhaid i gwynion i’r Panel gael eu gwneud
ar sail un neu ragor o feini prawf y Côd, a
rhaid i’r Panel ddyfarnu ar yr un sail. Mae’r
argraffiad cyfredol o’r Côd yn cynnwys 11 o
feini prawf. Mae’r rhain yn nodi y gallai diod
dorri’r rheolau:
● Os nad yw ei natur alcoholaidd yn cael ei
chyfleu yn “gyfan gwbl eglur”.iv
● Os yw’r ddiod, ei phecyn, neu unrhyw
ddeunyddiau neu weithgareddau
hyrwyddo ynglŷn â hi, yn gwneud unrhyw
rai o’r canlynol:
○
		
		
○

Rhoi “pwyslais amhriodol” ar gryfder
alcoholaidd mawr neu effeithiau
meddwol
Awgrymu unrhyw gysylltiad â:

		 ▪
			
			

Rhyfyg, neu ymddygiad treisgar,
ymosodol, peryglus neu
wrth-gymdeithasol

		 ▪

Cyffuriau anghyfreithlon

		 ▪
			

Gweithgaredd rywiol neu
lwyddiant rhywiol.v

○
		
		

Awgrymu y gallai yfed y ddiod arwain
at lwyddiant cymdeithasol neu
boblogrwydd.

○
		

Annog yfed yn anghyfreithlon, yn
anghyfrifol neu’n anghymedrol.

○
		

Annog y cwsmer i yfed yn gyflym neu
llyncu diod ar ei phen

○

“Apelio’n neilltuol” i rai dan 18 oed.

○
		
		
		
		

Cynnwys delweddau o bobl dan 25
oed, neu sydd i’w gweld yn ifancach
na 25, os ydynt yn yfed alcohol neu
os oes ganddynt “rôl arwyddocaol”
arall.

○
		
		

Awgrymu bod gan ddiod rinweddau
iachaol neu ei bod yn gallu cynyddu
galluoedd meddyliol neu gorfforol.14

Yn ôl pob golwg, nid yw’r meini prawf eu
hunain yn ddadleuol y tu fewn i’r diwydiant
alcohol. Yn y 99 o drafodaethau ar gwynion
y buom yn eu hastudio, ni cheisiodd yr yn
cynhyrchwr amddiffyn ei gynnyrch trwy
gwestiynu’r meini prawf. Mynnent gan amlaf
nad oedd eu diod wedi torri’r rheolau, yn
hytrach na beirniadu’r rheolau eu hunain.
Er hynny, mae lle i gwestiynu sut y mae’r
Panel wedi dehongli’r meini prawf a’u
defnyddio. Byddwn yn enghreifftio hyn trwy
edrych ar y modd y bu’r Panel yn dehongli’r
gwaharddiadau ar hyrwyddo diodydd mewn
modd sy’n:
● Apelio’r neilltuol i rai dan 18 oed
● Awgrymu cysylltiad â gweithgaredd rywiol
neu lwyddiant rhywiol.

Ystyr benodol iawn sydd i’r maen prawf hwn, sef na all diod ymddangos yn ddi-alcohol os yw, mewn gwirionedd, yn
alcoholaidd. Nid yw’n gwahardd diod alcoholaidd rhag ymddangos yn fwy neu’n llai cryf nag yw hi mewn gwirionedd.
Pan ofynnwyd i’r Panel yn 2017 ystyried a oedd enw’r brand Kopparberg Light yn awgrymu bod y ddiod yn llai
alcoholaidd na seidrau eraill Kopparberg (er bod ganddi’r un cryfder alcoholaidd mewn gwirionedd), atebodd Grŵp
Portman trwy ddweud nad oedd y Côd yn ymdrin â “honiadau camarweiniol” a’u bod “tu allan i gwmpas ein gwaith”.
v
Geiriad cryfach yw hwn nag a gafwyd mewn argraffiadau blaenorol o’r Côd. Gynt, gwaherddid “awgrymu llwyddiant
neu fedrusrwydd rhywiol”. Yn ôl canllawiau Grŵp Portman ar bumed argraffiad y Côd, mae’r maen prawf newydd
hwn yn “gwahardd yn ddiamau unrhyw gyfeiriad at fathau o weithgareddau rywiol”. O dan y maen prawf blaenorol,
cymeradwyodd y Panel gwrw o’r enw Shag Lager yn 2001, am fod ei enw, o bosibl, yn awgrymu rhyw ond nad oedd yn
awgrymu llwyddiant neu fedrusrwydd rhywiol. Mewn modd tebyg, yn 2012, dyfarnodd y Panel fod y cymeriad Dorothy
Goodbody “fymryn yn rhywiol bryfoclyd…tipyn bach yn fasweddus” ond nad oedd yn awgrymu llwyddiant rhywiol.
iv
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Apêl neilltuol i rai dan 18 oed
Dywed Adran 3.2(h) o’r Côd na ddylai “diod,
ei phecyn nag unrhyw ddeunyddiau neu
weithgareddau hyrwyddo, mewn modd
uniongyrchol nac anuniongyrchol…apelio’n
neilltuol i rai dan 18 oed ”.15 Yn ôl Canllawiau
Gwasanaeth Cynghori Grŵp Portman ar y
Côd, wrth asesu a yw diod neu’i phecyn yn
apelio’n neilltuol i’r rhai sy’n rhy ifanc i yfed,
“nid prawf o ran maint yr apêl yw e, sef apelio
i fwy o bobl dan 18 oed na rhai dros 18, eithr
natur yr apêl, sef bod y pecynnu/hyrwyddo
yn apelio/atseinio i bobl dan 18 oed mewn
modd nad yw’n ei wneud i rai dros 18”.16
Mae’r dehongliad tra chul hwn yn rhwystro
gweithredu ar farchnata a phecynnu sy’n
apelio i ystod o gwsmeriaid sy’n cynnwys rhai
dan 18 oed. Er enghraifft:
● Yn 2011, dyfarnodd y Panel nad oedd
gwirodydd Stiffy gyda blasau Jaffa Cakes a
Kola Kubez yn groes i Adran 3.2(h) gan fod
y fath flasau yn “boblogaidd gydag
oedolion a’r rhai dan 18”.17
● Yn 2017, wrth ystyried Cactus Jack’s
Schnapps gyda blasau losin Black Jack
a Fruit Salad, dyfarnodd y “gallent apelio
rywfaint i rai dan 18 oed, ond nid chredent
fod yr apêl yn ddigon cryf i fod yn apêl
neilltuol”.18
Mewn theori, os glynir wrth y fath
ddehongliad, gallai diod apelio’n gryf i nifer
fawr o blant, ond pe bai hefyd yn apelio i
oedolion fe fyddai’n dderbyniol. Nid yw’r
ASA, ar y llaw arall, wrth ymdrin ag apêl
i blant, yn sôn o gwbl am apêl hysbyseb i
oedolion, gan ganolbwyntio yn lle hynny
ar “ddewis y cyfrwng, dull y cyflwyno, [a’r]
testun neu’r cyd-destun y mae’r hysbysebion
yn ymddangos ynddo”.19 Dehongliad neilltuol
Grŵp Portman o “apêl neilltuol” i’r rhai

dan 18 oed yw un rheswm, o bosibl, pam
mae’r Panel, wrth farnu pa ddiodydd sy’n
tramgwyddo Adran 3.2(h) o’r Côd, wedi
gweithredu’n bennaf oll yn erbyn cynnyrch a
allai apelio i blant ifainc iawn, yn hytrach nag
i bobl ifanc yn eu harddegau sy’n sefyll ar y
ffin rhwng plentyndod ac oedolaeth. Mae’r
enghreifftiau canlynol yn nodweddiadol:
● Yn 2008, ystyriodd y Panel y ddiod fodca
gymysg Big Beastie, gan ddyfarnu y gallai
ei “lliwiau gorwych, ar y cyd ag amlinell
blentynnaidd pryf cop a’i we, beri i’r ddiod
apelio’n neilltuol i’r rhai dan 18 oed”.20
● Yn 2009, barnwyd bod casgliad arall o
wirodydd cymysg, Baby Blue a Baby Pink,
yn annerbyniol am fod enwau’r diodydd
“ar y cyd â’r lliwiau glas a phinc llachar, yn
rhoi i’r cynnyrch naws blentynnaidd a
fyddai’n apelio’n neilltuol i’r rhai dan 18
oed, ac yn enwedig i ferched”.21
● Yn 2012, penderfynodd y Panel fod llun
cartŵn o’r ffermwr Mr Laverstoke “i’w
weld fel darlun gan blentyn, a thra nad
oedd yn debygol o apelio i blant hŷn, fe
fyddai’n debygol o apelio’n neilltuol i
blant iau”.22
● Yn 2016, gwaharddwyd set o bump o
boteli bach o wirodydd cymysg, yn rhannol
oherwydd bod yr “ysgrifen siâp swigod ar
y pecyn...yn debyg i [‘r ysgrifen ar]
gynnyrch a gâi eu marchnata’n neilltuol i
ferched ifanc, er enghraifft rhai cynnyrch
ar thema tywysoges”.23
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Un peth nad yw i’w weld yn cael ei gydnabod yn nhrafodaethau’r Panel ynghylch pa bethau sy’n
“apelio’n neilltuol i’r rhain dan 18 oed ” yw’r ffaith fod plant yn aml yn dyheu am ymddangos
yn henach nag ydynt, ac y gallent felly gael eu denu gan gynnyrch sy’n awgrymu aeddfedrwydd
iddynt. Nid marchnata plentynnaidd fydd yn apelio i blant bob tro. Fel y dywedodd perchennog
brand Laverstoke wrth ymateb i ddyfarniad y Panel, “[rwy’n] amau [a] fyddai arddegwyr yn
gweld y brand yn ddigon cŵl neu ffasiynol iddyn nhw ei brynu.”24
Mewn modd cyffelyb, nid yw’r Panel i’w weld yn ystyried ar ba oedran mae plant yn cael gafael
ar alcohol, na sut maent yn gwneud hynny. Efallai fod gan y plant ifanc iawn mae’r Panel yn
canolbwyntio arnynt rywfaint o brofiad neu wybodaeth am alcohol, ond maent yn llawer llai
tebygol na phlant hŷn o ymddiddori mewn alcohol neu o geisio ei yfed,25 ac anodd iawn fyddai
iddynt ei gael ond trwy oedolion.26 Mae yfed alcohol, neu geisio ei brynu a’i yfed, yn llawer mwy
cyffredin yn mlynyddoedd yr arddegau,27, 28 sef yr union oedran pryd mae plant yn llai tebygol o
gael eu denu gan y dulliau pecynnu mae’r Panel yn eu gweld yn “apelio’n neilltuol” i blant:
● Mae ymchwil gan elusennau alcohol ar draws y Deyrnas Unedig gydag yfwyr ifanc rhwng
2012 a 2015 yn dangos mai pris ac ymlyniad wrth frandiau penodol yw’r prif ffactorau wrth i
bobl dan 18 oed ddewis diodydd alcoholaidd.29
● Yn 2017, dangosodd ymchwil a gyhoeddwyd gan Cancer Research UK fod pobl ifanc yn
ymwybodol iawn am bris a brand.30
Cyhyd ag y gallwn weld, nid yw’r Panel, yn yr un o’i benderfyniadau, wedi cyfeirio at unrhyw
ymchwil i ba fath o becynnau alcohol sy’n apelio’n neilltuol i blant o wahanol oedrannau yn y
byd go-iawn (neu os yw’r fath apêl i’w chael o gwbl); na chwaith ymchwil i sut mae pecynnau
alcohol yn denu plant i geisio cael alcohol a’i yfed (eto, os yw’r fath ddenu yn digwydd).

Crynodeb
Safbwynt Grŵp Portman yw y gallai diod apelio i blant os yw’n “atseinio i bobl dan 18
oed mewn modd nad yw’n ei wneud i rai dros 18”. Mae’r diffiniad hwn yn rhwystro
gweithredu ar ddiodydd sy’n apelio i ystod o gwsmeriaid sy’n cynnwys rhai dan 18 oed.
Mae’n gorfodi’r Panel i ganolbwyntio ar ddiodydd gydag apêl arwynebol i blant ifanc nad
oes ganddynt fawr o ddiddordeb mewn alcohol, yn wahanol i arddegwyr.
Bydd angen i Grŵp Portman neu unrhyw reoleiddiwr arall yn y maes hwn ddangos ei fod
yn deall yn glir y berthynas rhwng oedran, dyheadau ac apêl delweddau brand. Bydd rhaid
symud y tu hwnt i gymryd mai dim ond delweddau plentynnaidd sy’n denu yfwyr dan oed,
ac ystyried fel mae apelion at bobl ifanc yn aml yn dibynnu ar ddarlunio oedolaeth ifanc.
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Cysylltiad â gweithgaredd rywiol neu
lwyddiant rhywiol
Mae Adran 3.2(d) o’r Côd yn dweud na ddylai
“diod, ei phecyn nag unrhyw ddeunyddiau
neu weithgareddau hyrwyddo, mewn
modd uniongyrchol nac anuniongyrchol…
awgrymu cysylltiad â gweithgaredd rywiol
neu lwyddiant rhywiol”. Dyfais gyffredin
ym myd marchnata yw awgrymu rhywiol ac
mae’n cael ei ddefnyddio i hyrwyddo cynnyrch
mor amrywiol â cheir,31 dillad,32,33 watshis,34
persawr35 a llafnau rasel.36 Nid yw marchnata
alcohol yn eithriad yn hyn o beth, ac ni ddylai
hynny ein synnu o gofio’r cysylltiadau cryf yn
niwylliant y Gorllewin rhwng yfed alcohol,
ceisio cymar rhywiol a chynnal partneriaeth
wedyn. Mae awgrymu rhywiol i’w weld mewn
nifer o ddulliau marchnata’r prif gwmnïau
diodydd, gan gynnwys hysbysebu teledu,37
cynnwys ar-lein,38 a digwyddiadau hyrwyddo39
– elfennau sydd i gyd y tu hwnt i gwmpas
Côd Grŵp Portman. Prin iawn, er hynny, fod
delweddau rhywiol i’w gweld ar becynnau
diodydd y prif gwmnïau. O ganlyniad i hyn,
o bosibl, gellir rhannu’n fras drafodaethau’r
Panel o dan Adran 3.2(d) o’r Côd yn ddau
ddosbarth:
● Ystyried cynnyrch ar ymylon y farchnad
sy’n cario delweddau rhywiol cignoeth.
Mae’r cynnyrch hyn, fel arfer, wedi’u
mewnforio i Brydain ar raddfa fach a
heb gael eu gwerthu’n eang mewn siopau
adnabyddus. Maent yn cynnwys:
○
		
		
		
		

2007: Rubbel Sexy Lager, cwrw o
Wlad Belg gyda labeli yn dangos
menywod mewn gwisgoedd nofio
y gellid eu crafu i ffwrdd i
ddatguddio’r menywod yn noeth.40

○
		
		
		
		
		
		

2012: Magnum Tonic Wine, diod
Jamaicaidd gyda label yn dangos
pâr noeth yn cael rhyw, yn ôl pob
golwg. Mae’r pecyn hefyd yn cyfeirio
at Vigorton, cymysgedd o fitaminau
sy’n hybu dyfalbarhad rhywiol, yn
nhyb rhai.41

● Cynnyrch sy’n defnyddio delweddau
neu ieithweddau masweddus, amrwd neu
anaeddfed. Ymhlith yr enghreifftiau o hyn:
○
		
		
		
		
		
		
		

Yn 2009, dyfarnodd y Panel yn erbyn
gwirodydd Rampant TTs mewn
tiwbiau prawf, wedi iddynt gael eu
hysbysebu â slogan “gwnewch
unrhyw beth yn Rampant” ynghyd â
llun o “fenyw ifanc mewn bicini
gyda’i bysedd tu fewn i drôns y
bicini”.42

○
		
		

Yn 2011, dyfarnodd y Panel yn erbyn
gwirodydd cymysg Stiffy’s am fod
“stiffy” yn air sathredig am godiad.43

○
		
		

Yn 2014, gwaharddodd y Panel ddau
gwrw o’r enwau Big Cock
a Knobhead44

○
		
		
		
		
		
		
		
		

Yn 2012, gofynnodd un o
gynrychiolwyr Grŵp Portman i
Alcohol Concern45 gwyno am darian
pwmp ar gyfer y cwrw Top Totty46
gan fragdy Slater. Roedd y tarian
yn dango menyw mewn gwisg bwni,
ac roedd eisoes wedi ennyn cryn
ddicter pan aeth y cwrw ar werth
mewn un o fariau Tŷ’r Cyffredin.47

Mae ein dadansoddiad ni yn dangos mai
deunyddiau ac arnynt ddelweddau neu eiriau
rhywiol amlwg ac amrwd a oedd dan sylw ar
bob un ond un o’r 10 achlysur y bu’n Panel yn
ystyried a oedd diodydd wedi tramgwyddo
Adran 3.2(d) o’r Côd. Mewn wyth o’r 10
achos, dyfarnwyd yn erbyn y ddiod dan
sylw. Ar yr unig achlysur y cafwyd cwyn am
awgrymu rhywiol mwy cynnil, gwrthododd y
Panel y syniad y gallai rhoi’r cymeriad James
Bond ar botelaid o gwrw awgrymu cysylltiad
â llwyddiant rhywiol, gan nodi “nad oedd
delweddau eraill ar y pecyn (fel menyw) a allai
ddangos y fath gysylltiad”.48

Crynodeb
Mae trafodaethau’r Panel am awgrymiadau o gysylltiadau â gweithgareddau rhywiol a/
neu lwyddiant rhywiol wedi canolbwyntio’n bennaf ar yr enghreifftiau mwyaf amrwd
o ddelweddau neu ieithwedd rywiol. Mae hyn yn bennaf oherwydd iddo ystyried
pecynnau diodydd mewn gwagle, gan anwybyddu’r cymysgedd marchnata ehangach
bydd cynhyrchwyr yn ei ddefnyddio i gysylltu eu cynnyrch â llwyddiant rhywiol. Mae
angen gwell dealltwriaeth o’r dulliau mwy cynnil a ddefnyddir i awgrymu neu ddangos
‘llwyddiant rhywiol’ er mwyn i’r rhan hon o’r Côd weithio’n effeithiol.
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Pa mor gyson y bu’r Panel wrth ddehongli
meini prawf y Côd?
Yn y rhan hon o’r adroddiad, ystyriwn ba mor
gyson y bu’r Panel wrth dehongli’r Côd, ac i
ba raddau y cafwyd chwarae teg i bob ochr
ac y crëwyd canllawiau cadarn i gwsmeriaid
a chynhyrchwyr o ran beth sy’n dderbyniol.
Fel rhan o hyn, edrychwn ar y troeon mae’r
Panel wedi newid ei farn ar gynnyrch penodol
dros amser, a pha resymau a roddodd dros
y newid; ac ar sut mae’r Panel wedi mynd
ati i wahaniaethu rhwng cynnyrch sydd i’w
gweld yn debyg iawn i’w gilydd, wrth farnu a
oeddynt yn gymeradwy o dan y Côd.
Bydd syniadau am beth sy’n dderbyniol o
fewn unrhyw gymdeithas yn newid gyda
threigl amser, a bydd rhaid i reoleiddio
newid i gyd-fynd â hynny. Nid oes diben i
reoleiddiwr barhau i gyfyngu ar gynnyrch
nad yw’r gymdeithas ehangach bellach yn eu
gweld yn broblem. Ar y un pryd, pan symudir
tuag at safbwynt mwy rhyddfrydol (neu fwy
ceidwadol), dylai’r rhesymau dros y newid fod
yn glir a dylai fod esboniad drosto. Er mwyn
archwilio’r mater hwn yn fwy manwl, byddwn
yn awr yn ystyried sut mae’r Panel wedi newid
ei farn ar dri math o gynnyrch sydd wedi dod
ger ei fron fwy nag unwaith, gan roi cyfleoedd
i’r Panel ailystyried ei ddyfarniadau blaenorol.
Y cynnyrch dan sylw yw:
● Caniau 500ml o gwrw a seidr tra chryf, a
ddaeth gerbron y Panel yn 2008,
2015 a 2017.
● Casgliad o ddiodydd cymysg Stiffy, a fu’n
destun cwynion yn 2004 a 2011.
● Gwahanol diwbiau prawf o wirodydd
cymysg, a gafodd eu hystyried gan y Panel
yn 2009 a 2010.
Cwrw a seidr tra chryf
Yn y cyntaf o’r tri grŵp o achosion, roedd
caniau 500ml o bedwar cwrw tra chryf yn
destun cwynion gan yr elusen Thames Reach
yn 2008. Cwynodd yr elusen drachefn yn 2015
am dri o’r pedwar, ac yn 2017 cyflwynodd
dau awdurdod lleol gwynion am ddau gwrw
cyffelyb ac un seidr, unwaith eto mewn caniau
500ml. Roedd pob un o’r diodydd hyn yn
enghraifft o’r hyn a elwir yn aml yn Saesneg
yn ddiodydd ‘super-strength’, a hynny am eu
bod gryn dipyn yn gryfach a chryn dipyn yn
rhatach na’r rhan fwyaf o gyrfau a seidrau.
Bob tro (yn 2008, 2015 a 2017), y ffaith fod y

caniau 500ml yn dal mwy na 4 uned a alcohol
– y mwyafswm dyddiol i ddyn yn ôl canllawiau
1995 Llywodraeth Prydain49 – oedd y sail i’r
cwyn. Gan na ellid ail-gau’r caniau ar ôl eu
hagor, fe honnid ei bod yn fwy tebygol y câi’r
cynnwys ei yfed ar un tro gan un yfwr, gan
hybu goryfed, yn groes i Adran 3.2 (f) o’r Côd.
Edrychwn yn eu tro ar ymatebion y Panel i’r
cwynion yn 2008, 2015 a 2017.
Yn 2008, cyflwynodd Thames Reach bedwar
cwyn (ar wahân ond yr un ffunud â’i gilydd)
yn erbyn Skol Super,50 Tennent’s Super,51
Kestrel Super52 a Carlsberg Special Brew.53
Gwrthododd y Panel bob un am yr un
rhesymau â’i gilydd:
● “Mae geiriad cyngor y Llywodraeth yn codi
cwestiynau ynghylch pa mor rhesymol yw
trin pedair uned fel terfyn cyfrifoldeb”.
● “Anodd yw barnu yn rhesymol a diduedd
ar sail cyfrifoldeb rhwng can o gwrw cryf
a chaniau neu boteli eraill sy’n dal mwy na
phedair uned”.
● “Roedd defnyddio’r Côd i gyfyngu ar faint
caniau neu boteli yn y fath fodd yn
amhriodol ac yn debygol o arwain at
anghysonderau”.54
Yn 2015, cwynodd yr un elusen eto fod
caniau 500ml o Kestrel Super,55 Skol Super,56
a Carlsberg Special Brew57 yn tramgwyddo
Adran 3.2(f) o’r Côd. Y tro hwn, cytunodd y
Panel â’r cwynion a gofynnwyd i fanwerthwyr
beidio â gwerthu pob un o’r tair diod ar eu
ffurf gyfredol. Dyma’r prif resymau a roddodd
y Panel dros newid ei safbwynt:
● Roedd yn credu y “dylai[’r Panel] ymateb i
newidiadau ym marn gyffredin y
gymdeithas”.
● Roedd “rhagdybiad diwylliannol cryf fod
diodydd mewn caniau ar gyfer eu hyfed
gan un person ar un tro” a “rhagdybiad y
byddai ansawdd y ddiod yn dirywio ar ôl
agor y can”.
● Edrychodd un aelod o’r Panel am gwrw
9% mewn can 500ml ar yr app Change4life
(a ddefnyddiai algorithm wedi’i seilio ar
ganllawiau 1995), a derbyn rhybudd oren
y byddai mewn “perygl cynyddol” trwy
yfed cynnwys un o’r fath ganiau.58
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Dadleuodd pob un o’r tri chynhyrchwr ar
y pryd y byddai goblygiadau i bob math o
ddiodydd a werthid mewn caniau neu boteli
a ddaliai fwy na phedair uned ac na ellid eu
hail-gau – fel poteli gwinoedd pefriog, er
enghraifft. Ymatebodd y Panel trwy ddweud
nad oedd y mater yn “berthnasol i’r cwyn
(na’r can) ger eu bron” ac y “dylent ystyried
yn mater ynglŷn â chaniau’n unig”.59 Yn 2016,
gofynnodd Alcohol Concern i’r Panel ystyried
tri chwrw arall a werthid mewn poteli na
ellid eu hail-gau, pob un yn cynnwys mwy
na 4 uned o alcohol: Leffe Blonde (5 uned),
King Cobra (5.6 uned), a Meantime IPA (5.6
uned). Atebodd Ysgrifenyddiaeth y Panel fod
y Panel “yn sgîl cyhoeddi ar 8 Ionawr [2016]
ymgynghoriad gan yr Adran Iechyd ar ran y
Prif Swyddogion Meddygol ar y canllawiau
newydd ar yfed alcohol sydd ar y gweill…
wedi penderfynu gohirio unrhyw gwynion
ychwanegol ynghylch y mater hwn. Bydd
unrhyw ganllawiau newydd, a’r dystiolaeth
sy’n sail iddynt, ymhlith nifer o ffactorau y
bydd y Panel yn eu hystyried”.60
Efallai mai’r peth amlycaf am Ganllawiau
Risg Isel y Prif Swyddogion Meddygol, pan
gawsant eu cadarnhau yn Awst 2016, oedd
fod y mwyafsymiau dyddiol ac wythnosol
gwahanol ar gyfer dynion a merched ar
wahân wedi mynd, ac yn eu lle roedd
un mwyafswm wythnosol i bawb, gydag
argymhelliad i “rannu’r unedau hyn yn
gyfartal dros 3 diwrnod neu ragor”.61 Roedd
hyn yn creu anhawsterau amlwg i’r Panel.
Er ei bod yn bosibl dweud y byddai unrhyw
un a yfai 4 uned neu ragor ar 4 diwrnod
neu ragor o’r wythnos yn mynd tu hwnt
i’r mwyafswm o 14 uned, roedd yr hen
fwyafsymiau dyddiol o 3 uned i ferched a 4 i
ddynion wedi’u diddymu. Daeth goblygiadau’r
newid i broses benderfynu’r Panel yn glir yn
adroddiad blynyddol 2016 Grŵp Portman:
“Yng ngoleuni’r newidiadau, mae’r…Panel
wedi ailystyried sut mae’n diffinio yfed
anghymedrol. O’r blaen, defnyddiai’r Panel y
terfyn uchaf ar gyfer dynion (4 uned) fel y ffin
rhwng cymedrol ac anghymedrol”.vi Dywedodd
yr adroddiad, felly, heb y fath bren mesur

hylaw, mai “mater i’r Panel yw asesu drosto’i
hunan beth yw ffiniau [yfed cymedrol], ac a
yw pecyn diod benodol yn annog…mynd tu
hwnt i’r ffiniau hynny”.62
Profwyd penderfyniad y Panel i benu’r ffiniau
drosto’i hunan am y tro cyntaf yn 2017,
pan gafwyd cwynion yn erbyn tair diod dra
chref arall mewn caniau 500ml – K Cider,63
Crest Super,64 ac Oranjeboom 8.5%65 – gan
Gynghorau Portsmouth a Medway o dan
Adran 3.2(f) o’r Côd. Roedd dyfarniad y Panel
yn llawer nes at ddyfarniad 2008 nag un 2015.
Ynglŷn â’r tair diod, dywedodd y Panel eu bod
yn “debygol o gael eu gweld gan gwsmeriaid
yn opsiwn ar gyfer eu hyfed yn rheolaidd
o ddydd i ddydd”, a bod eu gwerthu mewn
caniau 500ml na ellid eu hail-gau yn “debygol
o arwain at gwsmeriaid yn yfed [4 uned neu
ragor] o alcohol ar un achlysur yfed”, ond, gan
nad oedd bellach fwyafswm dyddiol, nid oedd
gan y Panel “dystiolaeth ddigonol i ddyfarnu
bod trosedd yn erbyn paragraff 3.2(f) o’r Côd”
heb ddeall mwy am arferion yfed wythnosol
yfwyr. Dyfarnwyd, felly, nad oedd yr un o’r tair
diod wedi tramgwyddo Adran 3.2(f) o’r Côd.vii
Stiffy’s Shots
Gwelir patrwm cyffelyb o wneud
penderfyniadau ac wedyn eu gwrthdroi yn
nhrafodaethau’r Panel ynghylch gwirodydd
cymysg Stiffy yn 2004 a 2011. Yn 2004 nododd
y Panel fod enw’r brand “Stiffy” yn “air
sathredig am godiad”, ond penderfynasant
nad oedd yr enw yn awgrymu llwyddiant
rhywiol.66 Yn 2011, dyfarnasant fod “Stiffy”
yn “derm sathredig cyffredin am godiad” a
bod “enw’r brand, felly…yn awgrymu cysylltiad
â llwyddiant rhywiol”. Y rheswm a roddasant
dros newid eu safbwynt oedd bod angen
“ymateb i newidiadau ym marn gyffredin y
gymdeithas ac, yn benodol, i’r agweddau mwy
ceidwadol sydd erbyn hyn tuag at hyrwyddo
alcohol”.67 Diddorol yw nodi bod yr ASA yn
2004 wedi dyfarnu yn erbyn ymgyrch posteri
am Stiffy’s Shots ar sail eu cred bod y slogan
“Have you had a stiffy tonight?” yn amlwg
o rywiol.68

Dyma safbwynt y Panel yn 2015. Yn 2008, penderfynodd y Panel fod “geiriad cyngor y Llywodraeth
yn codi cwestiynau ynghylch pa mor rhesymol yw trin pedair uned fel terfyn cyfrifoldeb”.
vii
Mae dyfarniad 2017 yn creu anghysondeb diddorol. Yn sgîl dyfarniad y Panel yn 2015, cyhoeddwyd Bwletinau
Hysbysu Manwerthwyr yn gofyn i lofnodwyr y Côd beidio ag ailarchebu Skol Super, Carslberg Special Brew na Kestrel
Super ar eu ffurf gyfredol. O ganlyniad, daliodd Skol Super i fod ar werth mewn caniau 500ml ond lleihawyd ei gryfder
alcoholaidd o 9% i 8%; a gostyngwyd cryfder Carlsberg Special Brew o 9% i 8% ar y cyd â lleihau maint y can i 440ml, yn
y ddau achos er mwyn peidio â chynnwys mwy na 4 uned. Ni fydd perchnogion K Cider, Crest Super, nac Oranjeboom
8.5% yn gorfod newid eu diodydd yn y fath fodd, ac o ran tegwch a chysondeb, gellid dadlau y dylai Skol Super a
Carlsberg Special Brew gael dychwelyd i’r farchnad ar eu maint a’u cryfder gwreiddiol. (Yn ôl pob golwg, mae Kestrel
Super wedi aros ar werth ar ei ffurf wreiddiol er gwaethaf dyfarniad 2015, er ei fod i’w weld mewn llai o siopau).
vi
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Tiwbiau prawf

Enghreifftiau eraill

Yn 2009 a 2010, ystyriodd y Panel gwynion
bod wahanol fathau o wirodydd cymysg mewn
tiwbiau prawf yn tramgwyddo Adrannau
3.2 (f) a (g) o’r Côd trwy annog “yfed
anghymedrol” ac yfed “yn gyflym”. Yn 2009,
edrychodd y Panel ar ddiodydd Mmwah!
mewn tiwbiau prawf, gan ddod i’r casgliad
canlynol:

Rhestrir isod nifer o enghreifftiau eraill
o’r hyn sydd i’w weld yn anghysondeb ym
mhenderfyniadau’r Panel. Mae’r enghreifftiau
canlynol yn dangos yn benodol duedd y
Panel o bryd i’w gilydd i gyflwyno meini
prawf newydd nad ydynt yn rhan o’r Côd.
Rhai go ddibwys yr olwg yw’r ystyriaethau
newydd hyn fel arfer, ond maent i’w gweld yn
dylanwadu ar benderfyniadau’r Panel, fel y
dengys y pump enghraifft isod:

● “Ni ellid gosod y tiwb ar ei waelod ar
arwyneb gwastad” (fel bwrdd neu’r bar) er
mwyn cymryd seibiant o ddiota
● “Roedd fformat pecynnu y tiwb prawf, i
bod diben, yn annog yfed y ddiod ar ei
phen”
● Roedd yn annog “dull yfed annoeth roedd
y Côd yn ceisio ei rwystro”
● “Roedd yn glir bod y cynnyrch wedi’u
dylunio er mwyn annog cwsmeriaid bariau
i yfed mwy o alcohol”
● “Yr holl reswm dros y cynnyrch oedd hybu
yfed ychwanegol trwy ddull yfed
amhriodol”.69
Cafodd y penderfyniad yn 2009 ar Mmwah!
ei wrthdroi i bob pwrpas yn 2010, pan
ddyfarnodd y Panel ei bod yn “debygol iawn”
y câi’r diodydd cyffelyb Shootaz,70 Shot in a
Tube,71 a Quivers72 eu hyfed “ar un tro” ond
nad oeddynt, er hynny, yn “tramgwyddo
ysbryd y Côd trwy annog yfed ‘ar un tro’”. Ni
soniwyd dim am eu pryderon blaenorol am
“hybu yfed ychwanegol”. Mae newid barn y
Panel yn ddiddorol am fod y Canllawiau ar y
Côd yn ddweud bod yfed “ar un tro” yn “ddull
yfed sy’n ateb diben, sef bod alcohol yn cael ei
yfed er mwyn ei effaith yn hytrach na’i flas” a’i
fod yn “gallu arwain yn rhwydd at fedd-dod”
ac nad yw’n “hawdd ei gysoni ag yfed call a
chymedrol”.73

● Yn 2008, gwrthododd y Panel gŵyn fod
delwedd o’r cymeriad Dorothy Goodbody
yn tramgwyddo Adran 3.2(d) o’r Côd, yn
rhannol “oherwydd nad oedd y ddelw
ond yn llun â llaw yn hytrach na pherson
go-iawn” (sef, yn ôl pob tebyg, nad
ffotograff mohono).74 Ni ddefnyddiwyd yr
un maen prawf wrth ystyried y darlun o’r
pâr noeth ar botel Magnum Tonic Wine yn
2012.75
● Yn 2012, dyfarnodd y Panel yn erbyn
llun cartŵn o ffermwr ar gyrfau Fferm
Parc Laverstoke.76 Yn 2015, cymeradwyodd
y Panel yr hyn roeddent yn ei gydnabod
oedd yn “delwedd gartwnaidd o ffermwr”
ar Willy’s Cider, ar y sail ei fod yn “bell o
gael lle blaenllaw ar y label flaen”.77 Nid
yw’r Côd ei hunan yn cynnwys meini
prawf o ran maint na lleoliad delweddau
annerbyniol.
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● Yn 2016, gwrthododd y Panel gŵyn bod brandio Heineken ar thema James Bond yn cysylltu
eu cwrw â chymeriad treisgar (yn groes i Adran 3.2 (b) o’r Côd), yn rhannol oherwydd mai
“cymeriad ffuglennol yw James Bond”.78 Gwrthgyferbynnodd y Panel ddeunyddiau Heineken
yn benodol â’r brand cwrw Dark Conspiracy gan fragdy Gadd, a oedd yn defnyddio llun o’r
brodyr Kray “a oedd yn bobl go-iawn” – brand roedd y Panel wedi dyfarnu yn ei erbyn yn
2012.79 Nid yw’r Côd ei hunan yn gwahaniaethu rhwng cymeriadau ffuglennol a rhai o gig a
gwaed; ac, yn wir, mae’r Canllawiau ar y Côd yn dweud ynglŷn ag Adran 3.2(h) y gallai
“lluniau o bobl go-iawn neu ffuglennol…achosi i becyn neu hyrwyddiad dorri’r rheol hon”.
Dyfarnodd y Panel hefyd:
○
		
		

Bod y ddelwedd o James Bond ar becynnau Heineken yn fwy derbyniol oherwydd ei
bod yn “arddulliedig iawn”, er y gellid dweud yr un peth am ddelwedd Gadd o Ronnie a
Reggie Kray, sy’n argraffiad bwriadol ddi-grefft o lun David Bailey o’r brodyr yn 1965.

○
		
		
		

Bod “y pistol [yn llaw James Bond ar y pecynnau] yn cael ei ddangos mewn ystum
arddulliedig ac nid yw’n cael ei ddefnyddio i saethu na pheri niwed”; er bod yn Panel
wedi dyfarnu yn 200580 “am ba reswm bynnag roeddynt yn cael eu defnyddio, roedd
gynnau yn beryglus o’u hanfod ac yn ymwneud â thrais”.viii

Y brodyr Kray ar gyfer Bragdy Gadd

James Bond ar gyfer Heineken

● Yn 2017, ystyriodd y Panel gŵyn yn erbyn casgliad o ddiodydd o dan yr enw Mr Gladstone’s
Curious Emporium, a dyfarnu yn eu herbyn ar y sail y gallai “diodydd melys-eu-blas sydd
wedi’u brandio’n fwy fel losin nag alcohol, gael eu gweld gan arddegwyr yn gyflwyniad
hawdd i alcohol”.81 Mae’n gwbl bosibl mai pryder cwbl ddilys yw hwn (a phryder yw e a
fynegwyd gan sawl un am ddiodydd cymysg melys),82 ond mae ymhell tu hwnt i gwmpas
y Côd, a gallai gynnwys nifer fawr o ddiodydd eraill.ix Mae’r dyfarniad hefyd yn groes i nifer o
bethau a ddywedodd y Panel yn flaenorol:
○
		

Yn 2006, dyfarnodd y Panel nad oedd Funky Monkey Vodka Shots gyda blasau Kola
Kube, Bubblegum a Cheeky Cherry yn apelio’n neilltuol i’r rhai dan 18 oed.83

○
		

Yn 2011, roedd y Panel wedi dyfarnu nad oedd dwy ddiod fodca gymysg felys oedd
wedi’u brandio fel Jaffa Cakes a Kola Kubez yn apelio i blant.84

○
		
		

Yn yr un mis â’i ddyfarniad yn erbyn Mr Gladstone’s Curious Emporium, cymeradwyodd
y Panel barhau i werthu Cactus Jack’s Schnapps, er ei fod yn cytuno fod y blasau Black
Jack a Fruit Salad yn “flasau losin”.85

Yn sgîl y dyfarniad hwn, diwygiwyd y Canllawiau ar y Côd i ddweud “nad yw cynnwys delwedd o arf o reidrwydd…yn peri
problem”, ond bod delwedd a oedd “ynghlwm yn annatod wrth ymddygiad treisgar” yn debygol o dramgwyddo’r Côd.
ix
Er enghraifft, gellid dweud bod y dyfarniad yn codi cwestiynau am WKD Iron Brew, Henry’s Hard Cherry
Cola, neu Hooper’s Alcoholic Dandelion and Burdock, sydd bob un yn fersiynau alcoholaidd o ddiodydd
melys poblogaidd i blant ac a allai “gael eu gweld gan arddegwyr yn gyflwyniad hawdd i alcohol”.
vi
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● Yn 2017, ystyriodd y Panel y ddelwedd o
arth ar ganiau cwrw Cwtch gan Tiny Rebel.
Buont yn “trafod a oedd teganau arth yn
apelio’n neilltuol i blant ifanc iawn” a
dod i’r casgliad “na ellid anwybyddu’r
pwynt hwn, ni waeth oedd y cynnyrch
yn targedu plant yn fwriadol neu beidio”.86
Mae’r Panel wedi dyfarnu’n flaenorol bod
eirth tedi yn ddyfeisiau marchnata
derbyniol ar gyfer alcohol pan fydd y
diodydd gyda nhw yn “anrheg ramantus i
oedolion”87, 88 neu’n “anrheg i gyplau”.89, 90
At hynny, yn eu dyfarniad ar Cwtch, dywedodd
y Panel eu bod wedi ystyried honiad y
cynhyrchwr bod cynllun y can i fod i apelio i
oedolion trwy godi hiraeth, ond dywedasant
fod “y ffaith bod yr elfennau hyn yn apelio i
oedolion pan oeddynt yn eu harddegau yn
meddwl y gallent apelio o hyd i arddegwyr
heddiw”.91 Mae hyn i’w weld yn groes i’r
Canllawiau ar y Côd, sy’n dweud nad oes
problem oni bai fod cynnyrch yn “apelio/
atseinio i i’r rhai dan 18 oed mewn modd
nad yw’n gwneud i’r rhai dros 18 oed”,92
ac mae’n awgrymu bod y Panel wedi estyn
cwmpas y Côd i gynnwys diodydd sy’n apelio
i hiraeth oedolion ac a allai apelio o ganlyniad
i bobl ifanc heddiw. Mae’n werth nodi bod
y Panel wedi dweud yn glir o’r blaen na
ddylid cymryd y bydd elfennau sydd wedi
apelio i genedlaethau blaenorol o bobl ifanc
yn apelio i bobl ifanc heddiw. Dyfarnodd yn
2005 fod cwrw ar thema’r cymeriad Zebedee
o’r Chwyrligwgan Hud yn “retro ei natur a
byddai’n apelio i hiraeth y to hŷn…yn hytrach
nag apelio’n neilltuol i ran dan 18 oed”.93
Daethant i gasgliad cyffelyb ynghylch cwrw
Gamma Ray yn 2015.94

Mae dwy agwedd arall ar y dyfarniad yn erbyn
Tiny Rebel yn dangos anghysondebau eraill:
● Dyfarniad y Panel oedd fod “y cyfuniad
o logo Tiny Rebel a’r arth blêr mor
flaenllaw ar y pecyn yn hybu yfed
anghymedrol yn anuniongyrchol”. Yn
rhesymegol, ar sail hwn, yn ogystal â
chaniau a photeli Cwtch, mae bron pob un
o boteli, caniau, a tharianau pwmp
y bragdy,95 arwyddion eu tafarndai,96
a sawl math arall o farsiandïaeth,97 hefyd
yn tramgwyddo Adran 3.2(f) o’r Côd. Nid
ymdriniodd y Panel â’r fath oblygiadau yn
ei ddyfarniad.
● Yn sgîl y dyfarniad, cytunodd Grŵp
Portman y byddai symud llun yr arth i gefn
y can yn gam digonol gan y bragwr,98 er
bod y Canllawiau ar y Côd dweud “nad
oes dim gwahaniaeth rhwng wyneb a
chefn cynnyrch” gan fod “cwsmeriaid…yn
debygol o godi cynnyrch a’u troi o
gwmpas”.99
Ein prif bwynt yn hyn oll yw na ellir dibynnu
ar benderfyniadau’r Panel fel i roi arweiniad
clir o ran beth sy’n dderbyniol a beth sy’n
groes i’r Côd. Fel y dywedodd Tiny Rebel,
gall penderfyniad “osod cynsail, ond nid yw
ffiniau’r cynsail yn glir”, ac yn ôl pob golwg
“nid oes gwahaniaeth clir rhwng yr hyn a
ganiateir a’r hyn a waherddir”.100 Byddai
gwell cysondeb ac esboniadau mwy cadarn
am benderfyniadau yn ei gwneud yn haws
i gynhyrchwyr ragweld a aent i drafferthion
gyda’r Panel, ac byddai felly’n helpu cadw
pecynnau amhriodol rhag cael eu creu yn y
lle cyntaf. Byddai hefyd yn rhoi gwell syniad
i gwsmeriaid am ba fath o ddeunyddiau y
gallent ddisgwyl i’r Panel weithredu arnynt.

Crynodeb
Nid yw penderfyniadau’r Panel bob tro yn gyson â’i gilydd. Mae wedi dehongli meini
prawf y Côd mewn ffyrdd gwahanol ar adegau gwahanol, heb fawr o eglurhad cadarn. O
bryd i’w gilydd, mae hefyd wedi cyflwyno meini prawf newydd nad ydynt yn rhan o’r Côd,
ac nid yw bob tro’n eglur a yw wedi ystyried goblygiadau llawn ei benderfyniadau. Byddai
gwell cysondeb ac esboniadau mwy cadarn am benderfyniadau yn well i gwsmeriaid ac yn
decach i gynhyrchwyr.
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Pa fathau o dystiolaeth y bu’r Panel yn eu
defnyddio wrth lunio ei benderfyniadau?
Rhoddodd Jenny Watson, Cadeirydd y Panel
Cwynion Annibynnol ddisgrifiad dadlennol o
broses benderfynu’r Panel pan ddywedodd
yn 2015 fod ei benderfyniadau yn cael eu
llunio “gan ddefnyddio’r amrywiaeth o brofiad
a barn o gwmpas y bwrdd”.101 Un peth na
soniodd amdano oedd tystiolaeth gadarn ar
wahân i brofiad a barn y Panel. Yn wir, dywed
Grŵp Portman y bydd y Panel yn “penderfynu
ei weithdrefnau ei hunan” ac “na fydd yn
gorfod dilyn unrhyw reol neu ddeddf gwlad
ynglŷn â derbyn tystiolaeth neu beidio mewn
trafodion cyfreithiol”.102 Er enghraifft, wrth
benderfynu beth yw “terfynau yfed cymedrol”,
“mater i’r Panel yw asesu drosto’i hunan
beth yw’r terfynau hynny, ac a yw pecyn
rhyw ddiod yn annog (yn uniongyrchol neu’n
anuniongyrchol) mynd tu hwnt iddynt”.103
Mae’r agwedd hon wedi peri i un bragwr
gwyno nad yw’r Panel fel pe baent yn gweld
angen iddynt “ddarparu tystiolaeth ansoddol
na meintiol i gefnogi eu dyfarniadau”, a’u
bod, yn lle hynny, yn dibynnu ar “safbwyntiau
anwybodus a digyfiawnhad”.104 Honnodd un
arall fod penderfyniadau’r Panel yn “oddrychol
tu hwnt”.105
Mae trafodion y Panel ar ganiau 500ml
o gwrw a seidr tra chryf yn 2008, 2015 a
2017 (gweler uchod) yn dangos yn eithaf
da pa fathau o dystiolaeth mae’r Panel yn
eu hystyried, a pha fathau mae i’w weld
yn eu hanwybyddu. Fel y nodwyd, yn 2008
gwrthododd y Panel ddyfarnu yn erbyn y
diodydd hyn gan ei fod yn credu y byddai
hynny tu hwnt i gwmpas ei waith ac y gallai
codi anawsterau. Pan benderfynodd, yn 2015,
weithredu yn erbyn y fath gynnyrch, gwnaeth
hynny ar sail “rhagdybiadau diwylliannol
a oedd yn dylanwadu ar sut yr ymatebai
cwsmeriaid i ddiodydd mewn caniau”. Roedd
y safbwynt hwn wedi’i seilio ar arolwg YouGov
o fwy na 2,000 o oedolion, a’r ffaith fod
80% o’r rheini yn “credu bod can 500ml o
ddiod 9% wedi’i greu’n bwrpasol i’r cynnwys
gael ei yfed gan un person ar un achlysur”.
Ychwanegwyd bod “y Panel o’r un farn”.106
Mae’n bosibl fod y fath gredoau ac opiniynau
yn gywir, ond, ynddynt hwy eu hunain, nid
tystiolaeth gadarn mohonynt. Ni ofynnodd
YouGov i sampl o yfwyr cwrw tra chryf sut
roeddynt yn ei yfed; gofynnwyd i sampl lawer
ehangach o bobl sut roeddynt yn tybio bod
y fath ddiodydd yn cael eu hyfed. Yn hyn o
beth nid arolwg o gwsmeriaid mo hon o gwbl

(yn union fel nad yw’r Panel, yn ôl pob golwg,
erioed wedi gofyn i bobl dan 18 pa ddiodydd
sy’n “apelio’n neilltuol” iddynt). Yn ôl data
a roddodd Carlsberg i’r Panel, cwta 0.1% o
gwsmeriaid a brynai alcohol mewn siopau
oedd wedi yfed cwrw tra chryf yn ystod y saith
niwrnod blaenorol, o gymharu â 64% oedd
wedi yfed alcohol o unrhyw fath.107 Mewn
modd cyffelyb, mae ffigurau Cymdeithas
Cwrw a Thafarndai Prydain yn dangos bod
gwerthiant cwrw tra chryf mor bitw nes iddo
gael ei gofnodi fel 0.0% o’r farchnad gwrw.108
O ystyried y ffigurau hyn, mae’n debygol nad
oedd ond nifer fach iawn o’r 2,000 o bobl a
holwyd yn yfed diodydd tra chryf yn aml, ac
felly’n gallu dweud yn weddol awdurdodol sut
roeddynt yn cael eu hyfed.
Maen prawf arall oedd gan y Panel oedd a
oedd yn bosibl i’r caniau gael eu hail-gau.
Mae’n bosibl bod hwn yn ffactor perthnasol
(ac, yn sicr, roedd Thames Reach yn ei weld yn
berthnasol i’w cwynion yn 2008109 a 2015110).
Er hynny, ni chyfeiriodd y Panel at unrhyw
dystiolaeth am bwysigrwydd y ffactor hwn.
Y cwestiwn allweddol yw a yw yfwyr wir yn
llyncu cynnwys can yn fwy cyflym oherwydd
na allant ei ail-gau, ac a ydynt yn yfed yn fwy
niweidiol o’r herwydd? Efallai eu bod, ond
ni wyddom. O ran cymhariaeth, mae poteli
mawr (hyd at 3 litr) o seidr gwyn yn ddewis
poblogaidd gan yfwyr dibynnol.111 Gellir rhoi’r
capan yn ôl yn rhwydd, ac mae’n eglur nad
anhawster cau’r botel yw’r ffactor sy’n gyrru
rhai i’w gwagio.
Mewn modd cyffelyb, wrth benderfynu yn
2010 nad oedd tiwbiau prawf o wirodydd
cymysg bellach yn broblem, nid oes dim
i awgrymu bod y Panel wedi ystyried y
dystiolaeth gan y diwydiant alcohol ei hunan
ynglŷn â sut mae’r fath ddiodydd (a rhai
tebyg) yn cael eu defnyddio yn y byd go-iawn.
Mae ymchwil gan nifer o’r prif gynhyrchwyr
diodydd wedi nodi bod yfwyr, yn ystod noson
o yfed cwrw, yn aml yn cyrraedd rhyw bwynt
lle maent yn teimlo’n llawn. Dyma adeg pan
allant deimlo fel rhoi’r ffidl yn y to; neu adeg
dda, o bosibl, i’w denu at wirodydd neu
ddiodydd llai swmpus eraill.112 A dyma un o
swyddogaethau tiwbiau bach o ddiod mewn
tafarndai. Yn 2009, nododd gwefan Mmwah!
(er mwyn annog tafarnwyr i werthu’n tiwbiau,
mae’n debyg) eu bod yn “cael eu prynu yn
ogystal â diodydd arferol, nid yn eu lle”.113
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Felly, er na fydd yfed llond un tiwb bach yn
debygol o feddwi neb, mae’r tiwbiau’n helpu
cadw’r cwsmeriaid yn yfed. Mae mesurau
bach o wirodydd, gan gynnwys rhai mewn
tiwbiau prawf, yn cael eu cynnig mewn bariau
gan griwiau crwydrol o “genod jochiau”
– tacteg sy’n dangos i ba raddau y mae
cwsmeriaid yn cael eu hannog i yfed mwy, yn
lle cael eu gadael i benderfynu a ddymunant
ddiod arall neu beidio. Yn wir, mae un o’r prif
asiantaethau sy’n cyflogi “genod jochiau”
yn dweud eu bod yn “addo codi gwerthiant
cynyddol”.114
Mae nifer o enghreifftiau nodedig eraill o’r
Panel yn peidio ag ystyried yr hyn mae’r
diwydiant yn ei ddweud am ei ddiodydd. Yn
2016, wrth edrych ar bartneriaeth Heineken
â’r ffilmiau James Bond, dywedodd y Panel
na allai “weld yr un rheswm… y byddai’r
brand James Bond yn arwain cwsmeriaid i
gredu bod y cynnyrch yn awgrymu cysylltiad
â llwyddiant/weithgaredd rhywiol”.115 Ond yn
2015, dywedodd Hans Erik Tuijt o Heineken
fod y cytundeb nawdd yn galluogi’r bragwr i
gyrraedd y dynion “sydd eisiau bod fel Bond”
a’r merched “sydd eisiau bod gyda Bond”;116
ac yn y ffilm Skyfall o 2012, gwelir Daniel

Craig fel James Bond yn mwynhau potelaid o
Heineken yn y gwely gyda Tonia Sotiropoulou
wedi golygfa rywiol.117
Hefyd yn 2016, gofynnwyd i’r Panel ystyried
y delweddau a ddefnyddid ar y brand rym
adnabyddus Captain Morgan.118 Y prif
gwestiwn gerbron y Panel oedd a oedd
y cymeriad Captain Morgan yn gartŵn o
fôr-leidr, ac felly’n debygol o apelio i blant,
yn groes i Adran 3.2(h) o’r Côd. Dyfarnodd
y Panel eu bod yn cytuno â pherchennog y
brand, Diageo, nad oedd Captain Morgan
yn fôr-leidr.119 Dyfarniad hynod oedd hwn
gan fod gwefan brand Captain Morgan yn ei
ddisgrifio fel “bycanîr”120 ac yn adrodd hanes
bywyd y môr-leidr hanesyddol Harri Morgan
o Lanrhymni fel hanes y cymeriad Captain
Morgan.121 (Mae llofnod Harri Morgan hefyd
i’w weld ar boteli’r ddiod).122 Mae’r wefan
at ei gilydd wedi’i hysgrifennu yn ieithwedd
ffilmiau môr-ladron Hollywood ac yn cynnwys
cyfeiriadau at geisio “trysor”123 a “dyblŵns
aur”.124 At hynny, ers nifer o flynyddoedd
mae gweithwyr a phartneriaid Diageo ym
mhedwar ban byd yn ceisio cysylltu Captain
Morgan â themâu môr-ladradol, fel y dengys
yr enghreifftiau canlynol:
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Mewn gwirionedd, nid ai môr-leidr neu beidio
yw Captain Morgan yw’r cwestiwn pwysig
yn hyn o beth; eithr pam roedd Diageo yn
meddwl y gallent ddweud wrth y Panel nad
môr-leidr mo Captain Morgan, er bod cryn
dipyn o’u deunyddiau marchnata yn awgrymu
mai dyna’n union yw e; a pham roedd y Panel
wedi derbyn yr honiad heb ymchwilio iddo
(yn ôl pob golwg, o leiaf). Diddorol yw nodi, i

gloi, bod achos llys wedi codi yng Nghanada
yn 2017 ynglŷn â brand Capten Morgan. Yn
nogfennau’r llys dywedodd Diageo fod y
cymeriad Captain Morgan yn gwisgo “het
môr-leidr” a gwisg “morwr neu fôr-leidr”;
a honasant fod cwmni rym arall yn ceisio
“manteisio ar ewyllys da Diageo a drysu
cwsmeriaid” trwy ddefnyddio “cymeriad ifanc
tebyg i fôr-leidr” ar ei labeli.125

Crynodeb
Mae penderfyniadau’r Panel yn aml i’w gweld yn oddrychol, ac nid yw’r amlwg eu bod
wedi’u datblygu ar sail y swmp o dystiolaeth sydd ar gael ynghylch patrymau prynu ac
yfed. Ambell waith, mae fel pe bai heb sylwi ar dystiolaeth gan y diwydiant alcohol ei
hunan ynglŷn â sut mae cynhyrchwyr yn gweld eu diodydd ac yn ei disgrifio. Bydd angen
casglu tystiolaeth ehangach o lawer a defnyddio llawer mwy o’r ymchwil sydd ar gael,
er mwyn i benderfyniadau gael eu cydnabod yn rhai teg, ystyrlon ac wedi’u seilio
ar dystiolaeth.
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Dadansoddiad ystadegol o gwynion i
Grŵp Portman
Yn ystod y cyfnod o ddechrau 2006 hyd at
ddiwedd 2017, cyhoeddodd y Panel gyfanswm
o 99 o benderfyniadau. Yn y bennod hon,
edrychwn ar yr ystadegau am bwy a fu’n
cwyno am ba fathau o ddiodydd, a pha
benderfyniadau a wnaeth y Panel; ac ystyried
a oes unrhyw batrymau arwyddocaol i’w
gweld.
Rhesymau dros gwynion
At ei gilydd, bu cwynion am 99 o ddiodydd
a/neu eu deunyddiau hyrwyddo. Roedd y
99 o gwynion yn ymdrin â 160 o droseddau
honedig yn erbyn y Côd, am fod llawer
o gwynion yn cyfeirio at fwy nag un o
adrannau’r Côd. O’r 160 o droseddau
honedig, y cyhuddiad bod cynhyrchwr yn
annog pobl i yfed yn drwm neu’n gyflym (yn
groes i Adrannau 3.2(f) neu 3.2(g) o’r Côd)
oedd y mwyaf cyffredin o bell ffordd. Roedd
cyfanswm o 43 o gwynion o dan Adrannau
3.2(f) a/neu 3.2(g) (sef 27% o’r 160). Yn dynn
ar sodlau’r rhain roedd 41 o gwynion am
apelio i’r rhai dan 18 oed (yn groes i Adran
3.2(h)), sef 26% o’r 160. Roedd y ddau fater
hyn yn bell ar y blaen i bob un arall. Y cwyn
mwyaf cyffredin wedyn oedd nad oedd natur
alcoholaidd rhyw ddiod yn glir o’i label (yn
groes i Adran 3.1). Cwta 18 o weithiau y daeth
y cwyn hwn i’r fei (11% o’r cyfanswm).
Mathau o ddiodydd a fu’n destun cwynion
O edrych ar y mathau o ddiodydd a fu’n
destun cwynion, o’r 99 o ddiodydd y bu
cwynion yn eu cylch o 2006 hyd ar 2017,
roedd 21 (neu dipyn mwy nag 1 o bob 5 cwyn)
yn rhai y gellid eu disgrifio fel cyrfau neu
seidrau “crefftus” gan fragwyr annibynnol.
Ymhlith y categorïau diodydd eraill a ddenodd
nifer sylweddol o gwynion roedd:
● Diodydd cymysg parod, a elwir weithiau’n
“alcopops”: 17 o gwynion
● Cwrw a seidr tra chryf: 15 cwyn
● Gwirodydd a licorau: 16 o gwynion
● Cynhwyswyr newydd, fel gwirodydd mewn
tiwbiau prawf a diodydd mewn cydau
hyblyg: 12 cwyn.

Denodd dau fath arall o ddiod – brandiau
cwrw melyn masnachol, a gwinoedd – 7
cwyn yr un. Roedd nifer o gategorïau eraill yn
destun i un cwyn yr un yn ystod y 12 mlynedd:
brand seidr o gryfder arferol, gwin cadarn,
gwin tonic, a chreision dan frand cwrw
adnabyddus.
Nid yw’r cyfanswm o gwynion am fathau o
ddiodydd i’w weld yn cyfateb o gwbl i faint
ohonynt a werthir; ac mae’n bosibl ei fod yn
ymwneud mwy â pha mor niweidiol ydyw yn
nhyb rhain. Er enghraifft:
● Llai na 3% o farchnad alcohol y Deyrnas
Unedig sydd gan ddiodydd cymysg parod
(“alcopops”) ond maent yn denu 17% o’r
cwynion
● Yn ystadegol, mae cyrfau arbennig o gryf
mor ddibwys nes cael eu cofnodi fel 0.0%
o werthiant alcohol y wlad, ond maent yn
destun 15% o gwynion
● Ar y llaw arall, roedd gwin yn destun cwta
7% o gwynion, ond mae’n 33% o’r
farchnad alcohol.126
Mae’n anodd barnu pa gyfran o’r farchnad
alcohol sydd gan gyrfau a seidrau “crefftus” (a
ddenodd 21% o’r cwynion) gan nad yw pawb
yn cytuno sut i’w diffinio.
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Mathau o achwynwyr
Daeth y 99 o ddyfarniadau gan y Panel rhwng
2006 a 2017 yn sgîl 104 o gwynion gan
achwynwyr unigol.x Yn ôl ein dadansoddiad ni,
o’r 104 o achwynwyr:
● Roedd 35 yn bobl gyffredin
● Roedd 22 yn elusennau a chyrff cyffelyb,
gan amlaf Alcohol Concern neu Alcohol
Focus Scotland
● Roedd 18 yn gwmnïau diodydd neu
gymdeithasau masnachol y busnes
diodydd
● Daeth 10 cwyn o ganlyniad i Archwiliad o
Gydymffurfiaeth â’r Côd, gan PIPC ar ran
Grŵp Portman yn 2008127
● Daeth 9 cwyn gan Grŵp Portman yn niffyg
achwynwr
● Roedd 9 o’r achwynwyr yn awdurdodau
lleol
● Roedd 1 yn Aelod Seneddol.128
Gwelwn, felly, mai pobl gyffredin oedd y
categori unigol mwyaf o achwynwyr. Arwydd
galonogol yw hon, o bosibl, gan ei bod yn
awgrymu bod cwsmeriaid ar lawr gwlad yn
gwybod rhywfaint am y broses gwyno a’u bod
yn ei defnyddio. Elusennau a chyrff cyffelyb
gyda diddordeb mewn lleihau problemau
alcohol yw’r categori nesaf o ran maint.
Efallai na ddylai hyn ein synnu gan fod nifer
o sefydliadau o’r fath yn gweithredu fel
goruchwylwyr answyddogol, yn tynnu sylw at
ddulliau marchnata a welant yn amhriodol.
Nesaf ar y rhestr mae’r 18 o gwynion gan
gynhyrchwyr diodydd a’u cymdeithasau
masnachol. O gymryd y 18 cwyn hyn gyda’r
9 cwyn gan Grŵp Portman ei hunan, gwelwn
fod 26% o’r cwynion sydd wedi mynd at y
Panel wedi dod oddi wrth y diwydiant alcohol.

A oes patrwm neu duedd i’w gweld yn
yr ystadegau?
O ystyried bod cymaint o gwynion am fragdai
bach ac o’r tu mewn i’r diwydiant alcohol, nid
yw’n rhyfedd fod rhai, ar hyd y blynyddoedd,
wedi honni bod gwaith rheoleiddio Grŵp
Portman yn taro rhai diodydd a rhai
cynhyrchwyr yn anghymesur. Yn 2014,
gadawodd Grŵp C&C Grŵp Portman, gan
ddweud ei fod “dan fawd cwmnïau diodydd
amlwladol mawrion a chanddynt agenda sy’n
groes i weddill diwydiant [diodydd] y Deyrnas
Unedig”.129 Yn 2009, honnodd y bragwyr
Brewdog – criw nad ydynt yn nodedig am
swildod, ac sydd wedi bod gerbron y Panel
fwy nag unwaith – fod “Grŵp Portman yn
cael ei ariannu gan yr hogiau mawr i ofalu am
fuddiannau’r bragwyr mawrion”.130
Mae’n wir fod ein dadansoddiad ni o gwynion
yn dangos bod cwmnïau nad ydynt yn aelodau
o Grŵp Portman yn fwy tebygol o dipyn o
wynebu cwynion, ac mae cwynion yn eu
herbyn yn llawer mwy tebygol o gael eu
cadarnhau gan y Panel. O 2006 hyd at 2017,
dyfarnodd y Panel 79 weithiau ar gwynion
yn erbyn rhai nad oeddynt yn aelodau, gan
gytuno â’r cwynion 43 o weithiau (54% o’r
cwynion hyn).xi Yn ystod yr un cyfnod, bu 20
o ddyfarniadau ar gynnyrch gan gwmnïau a
oedd yn aelodau’r Grŵp. O’r rhain, mewn
7 achos (35%) dyfarnodd y Panel yn erbyn
y cynhyrchwr, a gwrthododd y Panel 13 o’r
cwynion (65%). Er hynny, mae’r rhesymau
dros y patrwm hwn yn rhy gymhleth i gael eu
hesbonio trwy gyhuddiadau gorsyml am “ofalu
am fuddiannau’r bragwyr mawrion”.131 I gryn
raddau, mae’r patrwm yn ddrych o ba fath
o gwynion sy’n dod i’r fei. Mae bron i bedair
gwaith cymaint o gwynion yn erbyn y rhai nad
ydynt yn aelodau o Grŵp Portman ag sydd yn
erbyn aelodau.

x
Mae’r gwahaniaeth rhwng y ddau rif (99 a 104) oherwydd bod nifer fach o ddiodydd yn destun mwy nag un cwyn ar yr un
pryd gan achwynwyr gwahanol. Mae’r Panel yn ystyried cwynion cyffelyb am yr un ddiod gyda’i gilydd ac yn cyhoeddi un
dyfarniad arnynt.
xi
Mae’r cyfanswm hwn yn cynnwys cwynion roedd y Panel yn eu derbyn yn rhannol. Ystyr hyn yw bod y achwynwr
wedi honni bod diod yn tramgwyddo mwy nag un adran o’r Côd, a bod yn Panel wedi dyfarnu bod y ddiod yn
tramgwyddo un rhan o leiaf o’r Côd ond nid pob un y cyfeiriwyd ati yn y cwyn. Mae ein dadansoddiad ni yn awgrymu
bod achwynwyr yn taflu eu rhwyd yn eithaf eang, gan gyfeirio at gymaint â phosibl o adrannau’r Côd. Ambell
waith, bydd y Panel hefyd yn profi cwynion yn erbyn adrannau o’r Côd nad yw’r achwynwr wedi cyfeirio atynt.

22

Priodol a digonol? Dadansoddi gwaith Grŵp Portman yn rheoleiddio’r diwydiant alcohol

O’r 35 o gwynion a wnaethpwyd o 2006 hyd at 2017 gan bobl gyffredin, cwta 4 (11%) a oedd
ynglŷn â chwmnïau a oedd yn aelodau o Grŵp Portman. Er bod y Grŵp wedi comisiynu
archwiliad cynhwysfawr o’r diodydd alcoholaidd a oedd ar werth yn 2008,132 gan amlaf mae’r
Panel yn dyfarnu ar gynnyrch pan ddaw cwynion yn eu cylch. Mae patrymau y cwynion, felly,
yn ddrych o bryderon yr achwynwyr.
Mae’n weddol eglur fod aelod-gwmnïau’r Grŵp yn deall yn well pa bethau sy’n debygol o
dramgwyddo’r Côd cyn iddynt eu rhoi ar werth. Mae gan y prif gynhyrchwyr diodydd sy’n
aelodau’r Grŵp adrannau brandio a marchnata profiadol, ac maent yn awyddus i warchod
eu henw da. Ni fyddant, fel arfer, yn defnyddio’r fath becynnau amrwd ac amaturaidd sydd
wedi arwain llawer o gwmnïau llai eu maint i helynt. Yn hyn o beth, gellid dweud bod y Côd
a’r Gwasanaeth Cynghori yn gweithio’n dda. Rhesymegol ydyw mai’r cwmnïau sydd fwyaf
cyfarwydd â’r broses sydd leiaf tebygol o dramgwyddo telerau’r Côd.

Crynodeb
O 2006 hyd at 2017, cyhoeddodd y Panel gyfanswm o 99 o benderfyniadau, gan ymateb
i gwynion gan 104 o bobl am 160 am o droseddau honedig yn erbyn y Côd. Hybu yfed
yn drwm neu’n gyflym oedd y rheswm mwyaf cyffredin dros achwyn. Cyrfau neu seidrau
“crefftus” oedd y diodydd y cwynwyd amdanynt yn fwyaf aml, a chwsmeriaid cyffredin
oedd y garfan unigol fwyaf o achwynwyr.
Mae cwmnïau nad ydynt yn aelodau o Grŵp Portman yn fwy tebygol o dipyn o wynebu
cwynion, ac mae cwynion yn eu herbyn yn llawer mwy tebygol o gael eu cadarnhau gan y
Panel. Gellid tybio bod hyn yn arwydd o ffafriaeth i aelod-gwmnïau’r Grŵp, ond mae’r un
mor bosibl fod yr aelod-gwmnïau yn deall yn well pa bethau sy’n debygol o dramgwyddo’r
Côd cyn iddynt eu rhoi ar werth.
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Beth y gall Grŵp Portman ei wneud am y rhai
sy’n tramgwyddo’r Côd?
Gan nad corff statudol mo Grŵp Portman,
nid oes dyletswydd gyfreithiol i gynhyrchwyr
ymateb i gwynion i’r Panel. Er hyn, nid
yw’n wir fod cynhyrchwyr yn cael dewis a
gânt eu rheoleiddio gan y Grŵp neu beidio.
Fel mae Grŵp Portman wedi nodi, mae
cydymffurfio â’i weithdrefnau rheoleiddio
yn “wirfoddol yr yn yr ystyr fod y diwydiant
wedi gwirfoddoli i osod y cyfyngiadau
arno’i hunan…Mae cydymffurfio â’r Codau
yn orfodol; nid oes eithriad ar gyfer yr un
cynhyrchydd diodydd”.133 Mewn gwirionedd,
wyth aelod-gwmni’r Grŵp yw ‘y diwydiant’
yn y cyd-destun hwn – nhw yw’r rhai sydd
wedi gwirfoddoli i osod cyfyngiadau ar y
farchnad alcohol, yn hytrach nag unrhyw un
arall o’r tua 2,800 o gynhyrchwyr alcohol yn y
Deyrnas Unedig, sydd bob un yn dod o dan y
Côd.134,135,136
Mae ychydig o gynhyrchwyr llai wedi gwrthod
ymwneud â Grŵp Portman;137 ond mae’r
rhan fwyaf yn ceisio cydweithio â phrosesau’r
Grŵp. Un rheswm dros hyn, o bosibl, yw
bod gan y Grŵp nifer o ddulliau effeithiol i
weithredu yn erbyn cynhyrchwyr. Trwy ei
Fwletinau Hysbysu Manwerthwyr, mae Grŵp
Portman yn gallu gofyn i berchnogion siopau
beidio â stocio rhagor o ryw ddiod ar ei gwedd
gyfredol. Mae chwech o saith archfarchnad
fwyaf y wlad yn llofnodwyr y Côd138 ac yn
cydymffurfio â Bwletinau hyn. O ganlyniad,
gellir cadw’r ddiod dan sylw allan o ryw 80%
o farchnad fwyd a diod y Deyrnas Unedig139
– colled anferth i unrhyw fragwr sydd wedi
tramgwyddo’r Côd. Yn 2014, honnodd un
bragwr iddo golli cytundebau i gyflenwi cwrw

gwerth £230,000 wedi cael ei enwi mewn
Bwletin Hysbysu Manwerthwyr.140 Yng ngeiriau
plaen bragwr arall yn 2017, “Rhaid i ni wneud
beth maen nhw’n ei ddweud oherwydd rydyn
ni ar eu trugaredd nhw yn fasnachol”.141
Os bydd siop yn dal i stocio diodydd sydd,
ym marn y Panel, yn tramgwyddo’r Côd,
gall y Grŵp “roi gwybod i’r awdurdod
trwyddedu perthnasol...y Llywodraeth [a]
swyddogion safonau masnach”.142 Wrth
reswm, os yw’r Panel wedi dyfarnu bod diod
yn torri’r gyfraith, cwbl briodol ydyw i gyrff
trwyddedu lleol a/neu adrannau safonau
masnach weithredu. Yr hyn nad yw’n glir,
er hynny, o gyhoeddiadau’r Grŵp yw a
ddisgwyliant i awdurdodau lleol weithredu
os yw diod ar werth sydd yn gyfreithlon ond
yn groes i’r Côd. Mae’r Grŵp hefyd yn dweud
y gallant “roi gwybod…i’r cyfryngau os na
fydd manwerthwr yn cefnogi penderfyniad
y Panel,” gan awgrymu bod y Grŵp yn gweld
niwed i enw da manwerthwyr yn un ffordd
bosibl i ddylanwadu arnynt.143
O ran cymhariaeth, mae’r cosbau sydd ar
gael i’r Awdurdod Safonau Hysbysebu yn
debyg eu natur. Fel Grŵp Portman, mae’r
Awdurdod yn gweld cyhoeddusrwydd drwg
yn erfyn pwysig, gan ei ddisgrifio fel “un o’n
cosbau mwyaf llawn perswâd”. Gallant hefyd
gadw hysbysebwyr rhag cystadlu am wobrau’r
diwydiant, a gallant gynghori’r cyfryngau i
beidio â rhoi mannau hysbysebu iddynt, yn
union fel y gall Grŵp Portman ofyn i siopau
beidio â rhoi lle ar eu silffoedd i rai diodydd.144

Crynodeb
Mae pŵer Grŵp Portman fel rheoleiddiwr yn dibynnu i gryn raddau ar barodrwydd y prif
fanwerthwyr bwyd i beidio â gwerthu diodydd mae’r Panel wedi dyfarnu yn eu herbyn.
Dywed y Grŵp y bydd yn rhoi gwybodaeth i awdurdodau trwyddedu lleol os yw’r fath
ddiodydd yn aros ar werth. Nid yw’n glir a ddisgwyliant i awdurdodau lleol weithredu os
yw diod ar werth sydd yn gyfreithlon ond yn groes i’r Côd.
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I bwy mae Grŵp Portman yn atebol fel
rheoleiddiwr?
Mae Grŵp Portman yn penderfynu beth
a ddylai fod yn y Côd, yn cynghori’r Panel
Cwynion Annibynnol, ac yn gweithredu
penderfyniadau’r Panel. O ystyried ei
ddylanwad sylweddol iawn ar farchnad alcohol
y wlad hon, mae’n bwysig gofyn ymha ffyrdd,
ac i bwy, mae’r Grŵp yn atebol am ddefnyddio
ei ddylanwad. Fel y nodwyd uchod, wyth
o gynhyrchwyr alcohol rhyngwladol yw
aelodau’r Grŵp, a rhyngddynt mae’r wyth
hyn yn gwerthu mwy na hanner yr alcohol ar
yfir ym Mhrydain.145 Ar hyd y blynyddoedd bu
cwynion bod y Grŵp yn gweithredu er budd y
cwmnïau mawrion sy’n ei ariannu.146, 147
Rhaid cofio, er hynny, na all aelodau’r Panel
Cwynion Annibynnol fod yn gyflogeion
Grŵp Portman na’r un o’i aelod-gwmnïau.
Penodir Cadeirydd y Panel yn unol â’r Broses
Penodiadau Cyhoeddus,148 ac ef neu hi yn
ei dro/thro sy’n penodi’r aelodau eraill. Ar
hyn o bryd, mae wyth aelod o’r Panel (yn
ogystal â’r Cadeirydd), gan gynnwys rhai
sydd wedi gweithio ym meysydd addysg,
gwaith ieuenctid, gofal iechyd, yr heddlu, a’r
diwydiant diodydd.149 Mae’r Panel yn gweithio
ar sail gwybodaeth sy’n cael ei pharatoi gan
staff Grŵp Portman, ond “ni chaiff…ei gyfyngu
gan farn na chyngor Gwasanaeth Cynghori
Grŵp Portman”.150
Os yw’r Panel yn barnu nad yw diod a fu’n
destun cwyn wedi tramgwyddo’r Côd,
dyna ddiwedd y mater ac nid oes modd i’r

achwynwr apelio. Ar y llaw arall, os yw’r Panel
yn credu bod trosedd yn erbyn y Côd wedi
bod, rhoddir cyfle i’r cynhyrchwr apelio. Wedi
i’r Panel wneud ei benderfyniad terfynol, ni
fydd yn ystyried rhagor o wybodaeth gan y
cynhyrchwr oni bai fod honno’n “wybodaeth
newydd sydd wedi dod i’r fei ar ôl y
penderfyniad terfynol a chyn unrhyw weithred
gorfodi”.151 Nid oes cyfle i’r achwynwr
gyflwyno gwybodaeth o’r fath.xii Mae’r
Grŵp yn cyhoeddi Adroddiad Rheoleiddio
Marchnata Alcohol bob blwyddyn,152 ond nid
oes arno ddyletswydd i gyflwyno hwn i gael
barn corff allanol arno, ac nid oes rhaid i’r
Panel gyfiawnhau’r un o’i benderfyniadau i
neb penodol.
At ei gilydd, o’r tair asiantaeth sy’n rheoleiddio
marchnata alcohol yn y wlad hon – Grŵp
Portman, yr Awdurdod Safonau Hysbysebu,
ac Ofcom – Grŵp Portman yw’r lleiaf atebol.
Mae’n ateb yn bennaf oll iddo’i hunan.
O dan ddeddf gwlad, mae rhaid i Ofcom
adrodd ar ei waith i Seneddau’r Alban a’r
Deyrnas Unedig,153 a gall Aelodau’r ddwy
Senedd ei galw i mewn a’i holi. Gan nad
yw’n gorff statudol, nid yw’r ASA o dan yr un
oruchwyliaeth seneddol, ond, yn wahanol
i Grŵp Portman, mae ganddo Adolygydd
Annibynnol y gellir galw arno os cwyd
cwestiynau difrifol am ddyfarniad neu’r
modd a wnaethpwyd.154 Nid oes gan Grŵp
Portman adolygydd o’r fath ac nid oes arno
ddyletswydd chwaith iddo esbonio ei waith i’r
un corff cyhoeddus nac etholedig.

Crynodeb
Mae gan Grŵp Portman gryn bŵer heb ond ychydig o atebolrwydd. Mae’n llunio ei
Gôd rheoleiddio ei hunan, yn cynghori’r Panel sy’n dehongli’r Côd ac yn gweithredu
penderfyniadau’r Panel. Ychydig iawn o drefniadau sydd ganddo ar gyfer adolygu
penderfyniadau’r Panel ac nid oes arno ddyletswydd iddo esbonio ei weithgareddau i’r
un corff cyhoeddus nac etholedig. O ystyried dylanwad sylweddol y Grŵp dros farchnad
alcohol y wlad, mae dadl glir dros dryloywder trylwyr ac atebolrwydd cyhoeddus llawn.
Nid yw’n amlwg fod modd cyrraedd y nod o dan drefn hunan-reoleiddio

Er enghraifft, wedi i’r Panel ddyfarnu yn 2016 nad oedd y cymeriad Captain Morgan yn fôr-leidr,
nid oedd modd cyflwyno’r dystiolaeth bod perchnogion y brand, Diageo, yn ceisio’n gyson cysylltu’r
cymeriad â themâu môr-ladradol a’i bod hyd yn oed wedi dwyn achos llys yn erbyn cwmni arall, gan ei
gyhuddo o geisio “drysu cwsmeriaid” trwy ddefnyddio “cymeriad tebyg i fôr-leidr” ar ei boteli.

xii
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Casgliadau
Yn yr adroddiad hwn, rydym wedi tynnu sylw
at nifer o faterion ynglŷn â gwaith rheoleiddio
Grŵp Portman, gwaith y Panel Cwynion
Annibynnol, a sut y dehonglir y Côd Ymarfer
ar Enwi, Pecynnu a Hyrwyddo Diodydd
Alcoholaidd. Gellir crynhoi’r cwestiynau mae
ein hymchwil wedi eu codi o dan y penawdau
canlynol:
● Beth mae’r Côd i fod i’w wneud, a pham?
Ai cadw cwsmeriaid rhag cael eu
camarwain yw’r bwriad, neu leihau yfed
niweidiol neu beryglus, ynteu a yw wedi’i
seilio ar farn foesol neu esthetig ei bod
yn amhriodol cysylltu alcohol â rhai
themâu penodol?
● Sut mae’r Panel wedi dehongli’r Côd, a
sut mae wedi cyfiawnhau ei
ddehongliadau? Daeth y Panel i gasgliadau
gwahanol iawn am gynnyrch tebyg iawn
yr olwg, ac wrth wneud hyn mae weithiau
wedi cyflwyno meini prawf newydd i’r
broses benderfynu, gan estyn
cwmpas y Côd
● Pa fathau o dystiolaeth y bu’n Panel
yn eu defnyddio a pha dystiolaeth nad
edrychodd arni? Cul ei chwmpas, fel arfer,
yw’r dystiolaeth mae’r Panel yn cyfeirio
ati yn ei benderfyniadau. Yn ôl pob golwg,

nid yw’r Panel yn aml yn edrych ar ddim tu
hwnt i’r hyn a gaiff gan Wasanaeth
Cynghori Grŵp Portman. Pan fu’r Panel
yn ceisio tystiolaeth ychwanegol, bu honno
fel arfer yn oddrychol ei natur, er
enghraifft: comisiynu arolwg barn ar sut
mae pobl yn credu bod rhai diodydd yn
cael eu hyfed, yn lle ymchwilio i sut y cânt
eu hyfed mewn gwirionedd
● Pa mor gyflym mae’r Panel yn gweithio?
Yn y rhan fwyaf o achosion, bydd
deunyddiau marchnata mae’r Panel wedi
dyfarnu eu bod groes i’r Côd wedi bod i’w
gweld yn gyhoeddus ers tro. Efallai y bydd
yr ymgyrch farchnata wedi gorffen hyd yn
oed cyn i’r Panel ddyfarnu. Teg yw gofyn i
ba raddau mae hyn yn gwneud gwaith y
Panel yn llai effeithiol
● Pa bwerau sydd gan Grŵp Portman a sut
mae’n atebol am eu defnyddio? Mae
pwerau’r Grŵp yn dibynnu i gryn
raddau ar barodrwydd y prif fanwerthwyr i
gydweithredu trwy beidio â gwerthu
cynnyrch mae’r Panel wedi dyfarnu
yn eu herbyn. Nid yw’r Grŵp yn ddigon
atebol am ddefnyddio ei bwerau. Prin
yw hawliau cynhyrchwyr sy’n anfodlon
ar benderfyniadau’r Panel; prinnach fyth
yw hawliau achwynwyr anfodlon.
Gyda’i gilydd, mae’r holl faterion hyn yn
awgrymu nad yw’r system gyfredol yn
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Gwneud i’r system weithio er budd
cynhyrchwyr a chwsmeriaid
gwneud y tro.
Os nad yw’r system sydd ohoni yn gweithio’n
iawn, beth sydd i’w wneud? Yn ein barn ni,
mae’r materion a godwyd yn yr adroddiad
hwn yn ddigon difrifol i gyfiawnhau cynnal
adolygiad annibynnol o’r trefniadau sydd ar
hyn o bryd ar gyfer rheoleiddio marchnad
alcohol y Deyrnas Unedig. Dylai adolygiad o’r
fath edrych yn benodol ar:
● A yw hunan-rheoleiddio gan y diwydiant
alcohol, gan gynnwys gwaith Grŵp
Portman, yn ddigonol, priodol ac
effeithiol?

yn ddigonol a phriodol, ac a yw’r glir pa
amcanion maent i fod i’w cyrraedd?
● A yw’r prosesau penderfynu yn ddigon
cadarn ac wedi’u seilio ar dystiolaeth?
Mae cyfnod paratoi’r Strategaeth Alcohol
Genedlaethol newydd sydd ar y gweill ar gyfer
Lloegr i’w weld yn gyfle da i Lywodraeth y
Deyrnas Unedig gychwyn adolygiad o’r fath,
ar y cyd â Llywodraethau Cymru a’r Alban
a Gweithgor Gogledd Iwerddon. Er mwyn
braenaru’r tir ar gyfer y fath adolygiad, rydym

● A ddylai un rheoleiddiwr gadw golwg ar
bob agwedd ar ddiwydiant alcohol y wlad?
● A yw’r meini prawf yng Nghôd Grŵp
Portman ac yn nogfennau cyfatebol yr ASA

A yw hunan-rheoleiddio gan y diwydiant
alcohol yn ddigonol, priodol ac effeithiol?
yn trafod isod rhai o’r cwestiynau bydd rhaid
eu hateb.
Fel pob diwydiant arall sy’n gwerthu ei
gynnyrch yn y wlad hon, mae deunyddiau
marchnata’r diwydiant alcohol yn gorfod
cydymffurfio â nifer o reolau statudol. Ni
ellir hyrwyddo diodydd, er enghraifft, mewn
modd camarweiniol nac anonest,155 anllad
neu anweddus,156 neu hiliol ddifrïol.157 Er
hynny, o ran yr agweddau ar farchnata sy’n
benodol i alcohol, ac sy’n ymwneud â niwed
alcohol, mae’r diwydiant, i gryn raddau,
yn ei reoleiddio’i hunan. Sefyllfa yw hon y
mae’r diwydiant yn awyddus i’w chadw fel
y mae. Mae Grŵp Portman wedi lleisio ei
bryder yn ddiweddar y byddai rheoleiddio’r
diwydiant alcohol yn gwbl statudol yn
“tanseilio creadigrwydd ac yn niweidio
busnesau’r wlad”.158 O’u rhan hwy, mae
Barcardi wedi mynnu y gall “codau hunanreoleiddio sydd wedi’u llunio’n dda fod yn fwy
effeithiol a mwy credadwy na rheoleiddio gan
lywodraethau a deddfwriaeth”; tra dywedodd
AB InBev eu bod yn gweithio i “ddarparu
tystiolaeth i’r sefydliadau goruchwyliol
perthnasol bod hunan-rheoleiddio yn
gweithio’n effeithiol”.159 Mae’r datganiadau
hyn yn rhoi awgrym o bryder y diwydiant

bod rhaid i hunan-rheoleiddio gael ei weld
yn gweithio, ynteu gallai rheoleiddio statudol
mwy cadarn gymryd ei le.
Mae’n bwysig nodi yma nad yw codi
cwestiynau am hunan-reoleiddio gan
y diwydiant alcohol yr un peth â chodi
cwestiynau am y diwydiant yn ei hanfod.
Busnes sydd wedi’i wreiddio’n ddwfn yn y
wlad hon yw’r busnes cynhyrchu alcohol
a’i werthu – busnes cyfreithlon sy’n cael ei
dderbyn yn gymdeithasol, ac sy’n rhan o
amser hamdden y rhan fwyaf ohonom. Ar
yr un pryd, rhaid cydnabod bod rhesymau
masnachol da yn gyrru’r diwydiant i geisio
gwerthu mwy o alcohol. Felly, er bod Diageo
yn dweud nad yw yfed trwm “yn dda…i’n
henw da”, maent hefyd yn cynghori tafarnwyr
ar “grefft gwerthu’n well” a sut i “werthu
mwy o wirodydd yn eich tafarn”.160 Un o
amcanion AB InBev yw “lleihau yfed niweidiol
trwy’r byd”;161 ond, fel nifer o fragwyr eraill,
maent hefyd yn gweithio’n galed i werthu
mwy o gwrw ym marchnadoedd cymharol
newydd Affrica ac America Ladin.162 Ni ddylem
ddisgwyl dim gwahanol. Fel y nododd Adam
Smith, yn ôl yn 1776, “ehangu’r farchnad” yw
amcan naturiol pob gwerthwr uchelgeisiol.163
A’r rhai sydd wedi buddsoddi’n fwyaf trwm yn
y fath ehangu yw’r rhai lleiaf addas, yn ôl pob
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tebyg, i blismona ei derfynau; nid oherwydd
eu bod yn ddiegwyddor, eithr am fod tyndra
anochel o bryd i’w gilydd rhwng rheoleiddio
effeithiol a chynyddu elw.
Un o wendidau eraill y system hunanrheoleiddio yw nad yw’n glir i bwy mae’r
rheoleiddwyr yn atebol, a heb y fath
atebolrwydd nid oes sicrwydd y bydd y
rheoleiddio yn ddiduedd nac yn effeithiol.
Mae Egwyddorion Bywyd Cyhoeddus Nolan
yn dweud bod rhaid i ddeiliaid swyddi
cyhoeddus fod yn “atebol i’r cyhoedd am
eu penderfyniadau a’u gweithredoedd”
a hefyd bod rhaid iddynt “dderbyn yr
archwilio sy’n angenrheidiol er mwyn sicrhau
atebolrwydd”.164 Nid yw Grŵp Portman na’i
Banel Cwynion yn agored i’r fath archwilio
cyhoeddus ar hyn o bryd. Un modd amlwg i
sicrhau bod rheoleiddwyr y diwydiant alcohol
yn cael eu harchwilio’n well, a’u bod felly’n
fwy atebol, fyddai gwneud holl reoleiddio

diwydiant alcohol y Deyrnas Unedig yn
statudol; gan wneud y rheoleiddwyr yn atebol
yn gyhoeddus i gynrychiolwyr etholedig trwy
ymddangos gerbron Pwyllgor Seneddol.
Fel y nododd tîm o ymchwilwyr o’r Iseldiroedd
wrth edrych ar reoleiddio alcohol ar draws
Ewrop yn 2007, mae trefniadau rheoleiddio’r
Deyrnas Unedig ar hyn o bryd yn “caniatáu
rhywfaint o oruchwylio democrataidd”
ond “mae hyn yn llawer llai uniongyrchol
nag sydd fel arferol mewn systemau cwbl
statudol”.165 Mae rheoleiddwyr statudol, fel
Ofcom a nodwyd yn enghraifft uchod, yn
gorfod adrodd ar eu gwaith i’r Ysgrifennydd
Gwladol perthnasol a gall Senedd Prydain a’r
seneddau datganoledig eu galw i gael eu holi.
Gellir gofyn iddynt esbonio a chyfiawnhau
eu penderfyniadau a’u gweithredoedd. Gellir
mynnu gweld y dystiolaeth y seiliwyd eu
penderfyniadau arni, a’i harchwilio. Mae’r
fath dryloywder yn lleihau’n sylweddol faint

Crynodeb
Mae’r diwydiant alcohol ym Mhrydain a thrwy’r byd yn awyddus i barhau i reoleiddio
nifer o agweddau ar ei fusnes drosto’i hunan, yn lle cael ei reoleiddio gan lywodraethau.
Ar yr un pryd, mae rhaid cydnabod bod rhesymau masnachol da yn gyrru’r diwydiant i
geisio gwerthu mwy o alcohol. Os bydd y diwydiant yn ei reoleiddio ei hunan, bydd tyndra
anochel o bryd i’w gilydd rhwng rheoleiddio effeithiol a chynyddu elw.
O dan y system hunan-rheoleiddio gyfredol, nid yw’n glir chwaith i bwy mae’r
rheoleiddwyr yn atebol, a heb y fath atebolrwydd nid oes sicrwydd y bydd y rheoleiddio
yn ddiduedd nac yn effeithiol. Byddai symud at reoleiddio cwbl statudol yn fodd i sicrhau
rheoleiddio mwy agored a thryloyw o lawer. Byddai rhaid i benderfyniadau rheoleiddio
gael eu hesbonio a’u cyfiawnhau’n gyhoeddus, a gellid eu herio ar sail tystiolaeth.

28

Priodol a digonol? Dadansoddi gwaith Grŵp Portman yn rheoleiddio’r diwydiant alcohol

A ddylai un rheoleiddiwr gadw golwg ar bob
agwedd ar ddiwydiant alcohol y wlad?
o gyfleoedd sydd i’r fath benderfyniadau
anghyson ac anwybodus ag a ddisgrifiwyd
yn yr adroddiad hwn.
Mae gwaith rheoleiddio Grŵp Portman
yn cynnwys “enwi, pecynnu, marchnata a
gweithgareddau hyrwyddo gan gynhyrchwr
diodydd ar gyfer unrhyw ddiod alcoholaidd
sy’n cael ei marchnata ar gyfer ei gwerthu
a’i hyfed yn y Deyrnas Unedig”, ond dim ond
os nad yw’r gweithgareddau hynny eisoes
yn cael eu goruchwylio gan yr Awdurdod
Safonau Hysbysebu (ASA) neu Ofcom.166 O
ganlyniad, nid yw Grŵp Portman yn ymdrin â
hysbysebion print, ar-lein na rhai a ddarlledir.
Estynnodd y Grŵp ei gylch gwaith yn 2014
er mwyn cynnwys nawdd gan y diwydiant
alcohol i berfformwyr, timau chwaraeon,
digwyddiadau cerddorol, a lleoliadau
perfformio;167 ond Ofcom sy’n gyfrifol o hyd
am reoleiddio noddi rhaglenni teledu.
Un feirniadaeth amlwg ar y drefn hon yw nad
yw’n cydnabod natur marchnata modern.
Nid yw cwmnïau alcohol yn gweld pecynnau,
hysbysebion a nawdd fel elfennau di-gyswllt
â’i gilydd; ond, ar hyn o bryd, dyna’n union sut
mae rheoleiddwyr yn eu trin. Pan fydd Panel
Cwynion Grŵp Portman yn edrych ar enwau
a labeli diodydd, mae’n ystyried ar eu pennau
eu hunain pethau sydd, mewn gwirionedd,

yn elfennau annatod o strategaeth farchnata
gymhleth. Felly, pan ystyriodd yn Panel yn
2016 y cytundeb nawdd rhwng Heineken
a pherchnogion y ffilmiau James Bond, nid
edrychasant ond ar y delweddau ar boteli a
bocsys Heineken.168 Ond dim ond dwy ran
oedd y pecynnau hyn o gynllun marchnata
integredig a oedd yn cynnwys hysbysebion
teledu, cyfleoedd i weld rhannau newydd o’r
ffilmiau, a hyd yn oed hunlun wedi’i dynnu
o’r gofod, i’r rhai yn y llun ei rannu trwy’r
cyfryngau cymdeithasol.169 Roedd hyn i gyd
yn cael ei atgyfnerthu trwy osod y cwrw yn y
ffilmiau eu hunain, a James Bond yn llymeitian
Heineken oer yn lle ei fodca-Martini arferol.170
Yn ôl pob golwg, nid oedd yr un o'r elfennau
hyn yn rhan o drafodaethau’r Panel, a hynny
oherwydd cwmpas cul ei waith. Yn yr un
modd, pe bai rhywun wedi cwyno am agwedd
arall ar yr ymgyrch yn hytrach na’r poteli
neu’r bocsys, byddai’r cwyn wedi mynd at yr
ASA (neu Ofcom, o bosibl), lle y byddai wedi
cael ei ystyried ar wahân i gwestiynau am y
pecynnau. Oherwydd rhannu’r cymysgedd
marchnata yn y fath fodd, yn 2004 dyfarnodd
Panel Grŵp Portman, wrth edrych ar boteli’r
ddiod, nad oedd casgliad o ddiodydd o’r enw
Stiffy’s Shots yn amhriodol o rywiol;171 tua’r
un pryd, gan edrych ar bosteri ar safleoedd
bysiau, dyfarnodd yr ASA fod enw’r ddiod
yn rhywiol.172

29

Priodol a digonol? Dadansoddi gwaith Grŵp Portman yn rheoleiddio’r diwydiant alcohol

Nid yw’n angenrheidiol nac yn ddymunol ystyried gwahanol agweddau ar farchnata alcohol
ar wahân fel hyn. Mae gan wledydd eraill drefniadau gwahanol. Yn Awstralia, er enghraifft,
gellir cwyno am ddiodydd alcoholaidd ac am dulliau marchnata alcohol o dan y Côd Hysbysebu
Diodydd Alcoholaidd (ABAC), sy’n cwmpasu “pob cyfathrebu marchnata yn Awstralia a
grëwyd gan y marchnatwr neu sydd o dan ei reolaeth resymol”, gan gynnwys enwau diodydd
a’r pecynnau, hysbysebion brand (gan gynnwys hysbysebion tu fewn i’r fasnach ddiodydd),
cyfathrebu digidol (gan gynnwys y cyfryngau cymdeithasol a chynnwys a grëwyd gan
gwsmeriaid), estyn brandiau alcohol i ddiodydd di-alcohol, deunyddiau yn y man gwerthu,
a hysbysebion manwerthwyr.173 Mae’r sefyllfa yn Unol Daleithiau America yn fwy cymhleth,
am fod tri chorff hunan-reoleiddio ar wahân ar gyfer cwrw, gwin a gwirodydd; ond yr un
yw’r egwyddorion, sef nad yw elfennau’r cymysgedd marchnata yn cael eu gwahanu, a bod y
cynhyrchwr yn gyfrifol am bob un, fel y dengys y tabl isod:
Rheoleiddwyr marchnata alcohol UDA

Cwmpas y côd rheoleiddio

Y Sefydliad Cwrw

“Mae’r canllawiau hyn yn cynnwys pob deunydd
hysbysebu a marchnata brand cwrw sydd wedi’i
greu gan y bragwr neu sydd o dan ei reolaeth.”174

Y Sefydliad Gwin

“Rhaid i bob hysbysebu ar bob ffurf – gan
gynnwys, ond heb ei gyfyngu i’r we, dyfeisiau
symudol a chyfathrebiadau marchnata digidol
eraill, labeli cynnyrch, pecynnau, deunyddiau
trwy’r post, deunyddiau wrth y man gwerthu,
posteri, arddangosfeydd, nawdd, cynigion, radio,
teledu, ffilmiau, fideo, cyfryngau print, a gosod
cynnyrch – gadw at lythyren ac ysbryd y Côd
hwn.”175

Cyngor Gwirodydd Distyll yr
Unol Daleithiau

“Mae’r Côd hwn yn cynnwys pob gweithgaredd
i hysbysebu a marchnata gwirodydd distyll,
diod[ydd] brag a brandiau gwin. Mae’r
gweithgareddau hyn yn cynnwys hysbysebu’r
brand, cyfathrebu â chwsmeriaid, digwyddiadau
hyrwyddo, pecynnau, labeli, a deunyddiau
dosbarthu a gwerthu.”176

Mewn modd cyffelyb, mae Côd Ymarfer Hysbysebu De Affrica yn cynnwys holl elfennau’r cymysgedd marchnata, ac yn estyn i feysydd marchnata nad oes yr un rheoleiddiwr yn cadw golwg
arnynt yn y wlad hon, gan gynnwys gwahardd pecynnau sy’n “hybu’r argraff mai cynnyrch i’w
brynu’n swmp yw alcohol” 174 – pwnc o bwys mawr ym Mhrydain hefyd, lle mae disgowntiau am
brynu’n swmp yn dacteg werthu allweddol.175 Yn sicr, fe ddylid ystyried yn y wlad hon fabwysiadu’r fath agwedd gynhwysfawr sy’n cydnabod yr holl ffyrdd y marchnetir alcohol ac fel maent
ymhleth yn ei gilydd.

Crynodeb
Ar hyn o bryd, rheoleiddir marchnad alcohol y Deyrnas Unedig mewn modd nad yw’n
cydnabod natur marchnata modern. Rheoleiddir pecynnau, hysbysebion a nawdd fel
elfennau di-gyswllt â’i gilydd, er eu bod, mewn gwirionedd, yn rhannau annatod o
strategaeth farchnata gymhleth. Mae nifer o diriogaethau eraill wedi mynd ati i reoleiddio
pob agwedd ar farchnata alcohol gyda’i gilydd. Dylid ystyried yn y wlad hon fabwysiadu
trefn gyffelyb, gan gydnabod yr holl ffyrdd y marchnetir alcohol a’i werthu ac fel maent
ymhleth yn ei gilydd.
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A yw’r rheolau’n briodol a digonol?
Yn ystod yr adroddiad hwn, mae ein
dadansoddi ni wedi canolbwyntio ar
gwestiynau sydd wedi codi o’r ffyrdd mae
Côd Grŵp Portman yn cael ei ddehongli
gan y Panel Cwynion. Er hynny, rhaid
cydymdeimlo â sefyllfa’r Panel gan ei fod
yn gweithio â Chôd a chanddo amcanion go
aneglur. Yn ôl y Côd ei hunan “sicrhau bod
alcohol yn cael ei hyrwyddo mewn modd
cymdeithasol gyfrifol a dim ond i’r rhai dros
18 oed” yw’r nod.176 Gyda golwg ar hyn,
mae’r Côd yn disgrifio cyfres o waharddiadau
ar gysylltu diodydd alcoholaidd â:
● Pethau y byddai llawer ohonom yn eu
gweld yn annymunol, fel trais, medd-dod,
ac yfed yn rhy ifanc
● Pethau y byddai llawer ohonom yn eu
gweld yn ddymunol iawn, fel llwyddiant
cymdeithasol neu rywiol, neu well
galluoedd meddyliol neu gorfforol.
Yr hyn nad yw’r glir yw sut mae Grŵp Portman
yn deall y berthynas rhwng pecynnau alcohol
ac unrhyw un o’r pethau hyn; nac, yn fwy
eang, y berthynas rhwng pecynnau alcohol
ac unrhyw fath o niwed alcohol. A yw’r Côd
wedi’i seilio ar gred (neu ar dystiolaeth)
bod tactegau pecynnu alcohol a’i hyrwyddo
yn gallu arwain pobl i ddefnyddio diodydd
alcoholaidd mewn ffyrdd mae Grŵp Portman
yn awyddus i’w hatal; ynteu a yw’n ymgais
i gadw allan o’r farchnad themâu mae rhai
pobl yn eu gweld yn anghydnaws â marchnata
alcohol? Ai lleihau niwed yw’r nod, ynteu
cynnal moesau cyhoeddus? Os cymerwn er
enghraifft Adran 3.2(h) o’r Côd, y gwaharddiad
ar “apelio’n neilltuol i’r rhain dan 18 oed ”,
gallwn ofyn y cwestiynau canlynol:
● Ai lleihau pa mor aml mae pobl dan 18
oed yn sylwi ar alcohol o ganlyniad i
becynnau plentynnaidd sy’n tynnu eu sylw
yw nod Adran 3.2(h)? Os felly, mae
hynny’n awgrymu bod angen:
○
		
		
		
		
		
		
		
		

Deall yn well pa fathau o ddiodydd a
phecynnau sy’n denu sylw plant ar
wahanol oedrannau. Fel y nodwyd
uchod, yn ôl pob golwg, mae
dyfarniadau’r Panel ar y fath faterion
wedi’u seilio ar syniadau
oedolion am beth sy’n ddeniadol
i blant ar amryw oedrannau, yn
hytrach na barnau a phrofiadau plant

○
		
		
		
		

Trafodaeth ehangach o dipyn ynglŷn
â sut, ble, a pha mor aml mae plant
yn gweld diodydd alcoholaidd a
marchnata alcohol, ac i ba raddau
mae hyn yn broblem

● Ai lleihau’r demtasiwn i blant roi cynnig
ar alcohol a lleihau ymdrechion gan blant
i gael gafael arno a’i yfed yw’r nod? Os
felly, er mwyn bod yn effeithiol, mae
arnom angen dealltwriaeth well o lawer
am beth sy’n denu plant o wahanol
oedrannau at ddiodydd penodol, a pha
ddiodydd mae plant yn ceisio eu cael ar
ba oedran.
● A yw wedi’i seilio ar bryder gwirioneddol
y bydd cynnyrch alcoholaidd ar themâu
plentyndod yn arwain at blentyndod mwy
alcoholaidd, fel pryderon cyffelyb am
rywioli plant?177
● A yw wedi’i seilio ar farn foesol neu
esthetig nad yw’n briodol cysylltu alcohol â
phlentyndod?
Mewn modd cyffelyb, o ran Adran 3.2(d)
o’r Côd, sy’n gwahardd “unrhyw gysylltiad â
gweithgaredd rywiol neu lwyddiant rhywiol”,
gallwn ofyn:
● Ai cadw cynhyrchwyr rhag camarwain
cwsmeriaid trwy awgrymu y bydd y
cynnyrch yn dod â llwyddiant rhywiol yw’r
nod? Go brin, am fod:
○
		
		
		
		

Y Côd yn dweud y bydd “delweddau
rhywiol cryf yn groes i’r Côd hyd yn
oed os nad oes dim sy’n awgrymu y
bydd y ddiod yn gwella galluoedd
rhywiol yr yfwr”178

○
		
		
		

Grŵp Portman wedi dweud nad yw’r
Côd yn ymdrin â “honiadau
camarweiniol” a’u bod “tu allan i
gwmpas ein gwaith”.179
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● A oes cred neu bryder y bydd cynnyrch
alcoholaidd gyda themâu rhywiol yn
hybu yfed amhriodol neu ymddygiad
rhywiol amhriodol? Er enghraifft, yn
2007 ceisiodd Grŵp Portman gyfiawnhau
dyfarniad yn erbyn Rubbel Sexy Lager
(diod gyda menywod ifanc noeth ar ei
photeli) trwy ddweud bod “yfed yn
ormodol yn gallu amharu ar sut mae
pobl yn barnu ac ymddwyn, gan eu
harwain i gymryd rhan mewn
gweithgaredd rywiol y byddant wedyn yn
ei hedifaru”. Yr awgrym yma yw bod
diodydd gyda themâu rhywiol yn gallu
arwain at fwy o ryw meddw (a bod Grŵp
Portman am leihau faint o’r fath ryw sy’n
digwydd)180
● A oes awydd i beidio â phechu pobl trwy
osod delweddau neu eiriau rhywiol mewn
mannau cyhoeddus, neu i beidio â
diraddio merched trwy eu cyflwyno fel
gwrthrychau rhywiol ar becynnau alcohol?
Os felly, gellid dweud hynny’n eglur
yn y Côd,xiii fel mae Awdurdod Safonau
Hysbysebu wedi gwneud yn ei
ganllawiau i hysbysebwyr181 ac fel y
gwnaeth rheoleiddwyr mewn rhai
gwledydd eraillxiv, xv

● A oes pryder y gallai delweddau neu eiriau
rhywiol ar becynnau alcohol (neu
becynnau mewn siopau at ei gilydd) fod
yn niweidiol i blant, gan adleisio
argymhelliad Adolygiad Bailey na ddylai
delweddau rhywiol mewn cyfryngau print
fod “yn hawdd i blant eu gweld”?182
● A yw’r rheol wedi’i seilio ar farn foesol neu
esthetig nad yw’n briodol cysylltu alcohol â
rhyw?
Gellid gofyn cwestiynau cyffelyb am lawer
rhan arall o’r Côd, (gan gynnwys y cynnig
newydd i gyfeirio’n benodol at ‘bobl fregus),
ac am reolau’r ASA ynglŷn â darlledu183 a
chyfryngau eraill,184 sy’n dilyn trywydd tebyg
iawn. Nes i ni ymgodymu â’r fath gwestiynau
a’u hateb yn glir, mae’n anodd gweld sut
y gellir dehongli meini prawf y gwahanol
godau’n gyson ac effeithiol. Yn y bôn, nes i ni
wybod beth mae’r codau hyn i fod i’w wneud,
prin fod gobaith i ni ei wneud e.

Yn 2018, ymgynghorodd Grŵp Portman ar newid ei Gôd i gynnwys “peri sarhad ar sail…rhywedd”
Mae’r Sefydliad Gwin yng Nghaliffornia yn dweud na ddylai “hysbysebion gwin ddiraddio, bychanu, na gwrthrychioli’r corff
dynol, delwedd na statws merched, dynion, nac unrhyw grŵp ethnig, lleiafrifol, crefyddol na grŵp arall neu duedd rywiol” ac
na ddylent “ecsbloetio’r corff dynol, na dangos delweddau pryfoclyd o rywiol”. Mewn modd cyffelyb, mae Cyngor Gwirodydd
Distyll yr Unol Daleithiau yn dweud na ddylai “hysbysebu alcohol a deunyddiau marchnata ddiraddio delwedd, cyrff, na
statws merched, dynion, neu unrhyw grŵp ethnig, lleiafrifol, crefyddol, tuedd rywiol neu grŵp arall”.
xv
Ymhlith yr arwyddion bach fod awydd am newid yn y wlad hon, yn 2018, gweddnewidiodd Bragdy Castle Rock darian
pwmp eu cwrw Elsie Mo – o ferch yn dangos ei dillad isaf i’r byd, i ddynes ifanc hyderus wrth lyw awyren ymladd. Mewn
modd cyffelyb, mae Bragdy Dyffryn Gŵy wedi cael gwared yn ddiweddar ar y cymeriad Dorothy Goodbody (ynghyd â
disgrifiad go awgrymiadol o’r ddiod) o’u poteli o stowt.
xiii
xiv
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Un dewis amgen a gynigiwyd yn lle
cymhlethdod ac amwysedd codau’r ASA a
Grŵp Portman yw trefn reoleiddio ar batrwm
Loi Évin Ffrainc.xvi Wedi’u pasio yn 1991, mae’r
casgliad hyn o ddeddfau iechyd cyhoeddus
yn dweud na chaiff deunyddiau marchnata
alcohol yn Ffrainc ond rhoi gwybodaeth
ynglŷn â chryfder diod alcoholaidd, o ble
mae’n hanu,xvii ei chynhwysion a’r dull
cynhyrchu, yn ogystal â phatrymau ei
yfed.xviii Ni chaniateir ar becynnau na mewn
hysbysebion ddelweddau o yfwyr na dyfeisiau
marchnata eraill sy’n cyfeirio ar ffordd-ofyw.185 Y pwynt pwysicaf i’w nodi am y Loi Évin
yw ei bod yn disgrifio pa elfennau a ganiateir
mewn marchnata yn hytrach na pha rai a
waherddir. Os oes unrhyw beth nad yw wedi’i
ganiatáu yn eglur, yno mae wedi’i wahardd.
Mae’r Loi Évin, felly, yn system symlach
o dipyn na chasgliad y Deyrnas Unedig o

godau aml-gymalog sydd i fod i ymdrin ag
amrywiaeth eang o dactegau marchnata
posibl. Mae hefyd yn gosod rheolau llawer
llymach ar farchnata alcohol nag ar farchnata
cynnyrch eraill. Gellid dweud bod hynny’n deg
am nad yw alcohol, chwedl disgrifiad enwog
Tom Baber, “ddim yn gynnyrch cyffredin”,186 ac
felly mae gan y gymdeithas hawl i osod ffiniau
ar sut mae’n cael ei hyrwyddo. Mae rhai eraill
yn honni bod gor-reoleiddio eisoes wedi dod
â phiwritaniaeth sychlyd i fyd marchnata
alcohol, gan fygu hiwmor mewn hysbysebu
yn enwedig.187 Fel rhan o unrhyw adolygiad
o drefniadau rheoleiddio diwydiant alcohol y
Deyrnas Unedig, dylid ystyried i ba raddau y
gellir ac y dylid rheoleiddio marchnata alcohol
yn fwy llym; gan amcanu tuag at gydbwyso
iechyd cyhoeddus a rhyddid cynhyrchwyr
alcohol i barhau eu masnach ddilys.

Loi 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme yw enw cywir llawn y ddeddfwriaeth.
Er enghraifft, os oes gan win appellation d’origine controlee.
xviii
Laciwyd y ddeddfwriaeth rywfaint yn 2015 er mwyn eithrio gwinoedd a diodydd eraill gyda chysylltiadau arbennig â
threftadaeth ddiwylliannol, ranbarthol neu fwydgarol Ffrainc.
xvi

xvii
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