
 

SL(5)327 – Rheoliadau Difrod Amgylcheddol (Atal ac Adfer) 

(Cymru) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019 

Cefndir a Diben 

Mae’r Rheoliadau hyn yn diwygio Rheoliadau Difrod Amgylcheddol (Atal ac Adfer) (Cymru) 2009 (O.S. 

2009/995) (Cy.81)) (“Rheoliadau 2009”).  Mae’r newidiadau hyn yn cael eu gwneud drwy arfer y pwerau a 

roddir gan baragraff 1(1) o Atodlen 2 i Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 er mwyn ymdrin ag 

unrhyw fethiant yng nghyfraith yr UE a ddargedwir i weithredu’n effeithiol yn dilyn ymadawiad y DU â’r 

Undeb Ewropeaidd 

Y weithdrefn 

Negyddol. 

Materion technegol: craffu 

Nodir un pwynt i gyflwyno adroddiad arno o dan Reol Sefydlog 21.2 mewn perthynas â'r offeryn hwn. 

1. Rheol Sefydlog 21.2(v) - bod angen eglurhad pellach ynglŷn â'i ffurf neu ei ystyr am unrhyw 

reswm penodol 

Mae rheoliad 2(4) yn diwygio paragraff 1(1)(e) o Atodlen 1 i Reoliadau 2009, er mwyn disodli "neu ledled 

yr Undeb Ewropeaidd" gyda "yn genedlaethol neu yn eu gwasgariad naturiol". Nid yw'n glir a yw 'yn 

genedlaethol' yn cyfeirio at Gymru, neu at y DU.  

Mae paragraff 1(1)(e), cyn i'r offeryn hwn ei ddiwygio, yn nodi fel a ganlyn: 

1.— Difrod i rywogaethau a warchodir a chynefinoedd naturiol 

(1) Yn achos rhywogaeth a warchodir neu gynefin naturiol (ac eithrio difrod ar safle o ddiddordeb 

gwyddonol arbennig y mae paragraff 4 yn gymwys iddo), rhaid i natur y difrod olygu bod ganddo 

effaith andwyol sylweddol ar gyrraedd neu gadw statws cadwraeth ffafriol y rhywogaeth a warchodir 

neu'r cynefin naturiol gan gymryd i ystyriaeth— 

...(d) rôl yr unigolion penodol neu'r ardal a ddifrodwyd mewn perthynas â'r rhywogaeth neu 

gadwraeth y cynefin a phrinder y rhywogaeth neu'r cynefin a aseswyd ar y lefel berthnasol p'un ai'n 

lleol, yn rhanbarthol neu ledled yr Undeb Ewropeaidd; ... 

 

Nid yw Rheoliadau 2009 na'r Rheoliadau hyn yn darparu diffiniad o "yn genedlaethol". Nid yw'r 

Memorandwm Esboniadol sy'n cyd-fynd â'r Rheoliadau hyn ychwaith yn esbonio beth yw ystyr “yn 

genedlaethol” yn y cyd-destun hwn. Mae paragraff 4.8 o'r Memorandwm Esboniadol yn nodi fel a ganlyn: 

4.8 The changes made to ensure that it operates effectively include the removal of references to the 

“EU”, “Union” and “the Commission” and replaced with “the United Kingdom”. It also removes a 

reference to assessing environmental damage in Schedule 1 by replacing “European wide”, with 

“national or in their natural range”.  

Rhinweddau: craffu  

Nodir y pwynt a ganlyn i gyflwyno adroddiad arno o dan Reol Sefydlog 21.3 mewn perthynas â'r offeryn 

hwn: 



 

1. Rheol Sefydlog 21.3(ii) – ei fod o bwysigrwydd gwleidyddol neu gyfreithiol neu ei fod yn codi 

materion polisi cyhoeddus sy’n debyg o fod o ddiddordeb i’r Cynulliad. 

Gosodwyd drafft o'r Rheoliadau hyn gerbron y Cynulliad ar gyfer sifftio yn unol â pharagraff 4 o Atodlen 

7 i Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018. Cytunodd y Pwyllgor mai'r weithdrefn negyddol oedd 

y weithdrefn briodol ar gyfer y Rheoliadau hyn. 

Y goblygiadau yn sgil gadael yr Undeb Ewropeaidd   

Bydd Rheoliadau 2009 yn dod yn rhan o gyfraith yr UE a ddargedwir ar y ddiwrnod ymadael, gan eu bod 

wedi'u gwneud o dan adran 2(2) o Ddeddf y Cymunedau Ewropeaidd 1972.  

Ymateb y Llywodraeth 

Mae’r Pwyllgor wedi codi pwynt adrodd o dan Reol Sefydlog 21.2(v) yn gofyn am eglurhad pellach o ran 

pa un a yw’r term ‘cenedlaethol’ yn y rheoliadau diwygio yn cyfeirio at Gymru ynteu’r DU. 

Mae cyfreithwyr Llywodraeth Cymru wedi trafod ac ystyried y pwynt hwn yn fanwl gyda chyfreithwyr 

DEFRA. Yn gryno, rydym yn ystyried bod ‘cenedlaethol’ yn cyfeirio at y DU, a bod y term ‘rhanbarthol’, a 

oedd yn rhagflaenu’r term hwnnw, yn golygu Cymru. 

Ystyriwyd ei bod yn briodol diwygio’r term ‘ledled yr Undeb Ewropeaidd’ drwy gynnwys cyfeiriad at 

‘gwasgariad naturiol’ i adlewyrchu’r newidiadau a wnaed i’r rheoliadau sy’n trosi’r Gyfarwyddeb 

Cynefinoedd. Cydnabyddir bod ‘gwasgariad naturiol’ yn mynd y tu hwnt i’r DU, a’r tu hwnt i’r UE o bosibl; 

er yr ystyrir hefyd nad yw’n anos gwneud asesiadau ar y lefel honno nac ydyw ar lefel yr UE. Gan hynny, 

ystyriwyd bod angen pontio’r bwlch rhwng ‘rhanbarthol’ (sef Cymru yn ein barn ni) a ‘gwasgariad 

naturiol’, felly dyna pam yr ychwanegwyd ‘cenedlaethol’, yr ystyrir ei fod yn golygu’r DU. 

Yn ymarferol, nid ydym yn ystyried bod amrediad y materion sydd i’w hystyried o dan baragraff 1(1)(e) 

wedi ei leihau, ac ni fydd y newid o ran terminoleg yn effeithio ar y ffordd y gwneir hyn yn ymarferol. 

Trafodaeth y Pwyllgor  

Trafododd y Pwyllgor yr offeryn ynghyd ag ymateb y Llywodraeth yn ei gyfarfod ar 4 Mawrth 2019 ac 

mae’n cyflwyno adroddiad i’r Cynulliad yn unol â’r pwyntiau adrodd uchod. 

 


