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Rheoliadau Llygryddion Organig Parhaus (Diwygio) (Ymadael â'r UE) 2018 

Cyfraith [yr UE a ddargedwir] sy'n cael ei diwygio 

Deddfwriaeth yr UE sy'n uniongyrchol gymwys 

• Rheoliad (CE) Rhif 850/2004 Senedd Ewrop a'r Cyngor 

Deddfwriaeth Ddomestig 

• Rheoliadau Llygryddion Organig Parhaus 3106/2007 sy'n gorfodi rheoliad yr UE yn y DU. 

Unrhyw effaith y gall yr OS ei chael ar gymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad a/neu 
gymhwysedd gweithredol Gweinidogion Cymru 
 
Mae'r Offerynnau Statudol sy'n gysylltiedig â Llygryddion Organig Parhaus o fewn maes lle y mae 
cymhwysedd wedi ei ddatganoli. Fodd bynnag, o dan yr amgylchiadau eithriadol hyn pan fo gofyn inni 
ystyried a chywiro nifer digyffelyb o ddarnau deddfwriaeth o fewn amserlen dynn gan ddefnyddio 
adnoddau cyfyngedig, egwyddor gyffredinol Llywodraeth Cymru yw ein bod yn gofyn i Lywodraeth y 
DU ddeddfu ar ein rhan ar gyfer nifer mawr o offerynnau statudol. 
 

Diben y diwygiadau  

Caiff Rheoliadau Llygryddion Organig Parhaus (Ymadael â'r UE) 2018 eu cyflwyno gan Adran yr 
Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (DEFRA) ac maent oll yn Offerynnau Statudol o dan y 
weithdrefn negyddol.  

Diben Rheoliadau Llygryddion Organig Parhaus (Ymadael â'r UE) 2018 yw sicrhau bod y llyfr statud 
yn parhau i weithio ar ôl i’r DU ymadael â’r UE. Bydd hyn yn sicrhau parhad rheoliadau sy'n gweithredu 
Confensiwn Stockholm drwy waredu a chyfyngu ar y defnydd o gemegion sydd wedi'u cydnabod yn 
rhyngwladol fel rhai gwenwynig, parhaus, biogronnol a symudol iawn.  Mae'r diwygiadau hyn yn 
angenrheidiol er mwyn sicrhau y gall y drefn bresennol barhau ar ôl y diwrnod ymadael.  

Bydd y gofynion rhyngwladol yn parhau ar ôl i aelodaeth y DU o'r UE ddod i ben, ac o'r herwydd mae 
angen sicrhau bod y drefn ddomestig yn cydymffurfio â rhwymedigaethau rhyngwladol. 
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Golyga hyn fod gofyn diwygio'r ddeddfwriaeth ddomestig a'r ddeddfwriaeth sy'n uniongyrchol gymwys 
i'r UE er mwyn cynnal cydymffurfiaeth.  

 

Pam y rhoddwyd cydsyniad 
Rhoddwyd cydsyniad i Lywodraeth y DU wneud y cywiriadau hyn o ran ac ar ran Cymru, am resymau’n 
ymwneud ag effeithlonrwydd, hwylustod ac oherwydd natur dechnegol y diwygiadau. Mae’r 
diwygiadau wedi cael eu hystyried yn llawn; ac nid oes unrhyw wahaniaeth o ran polisi. Diben y 
diwygiadau hyn yw sicrhau bod y llyfr statud yn parhau i weithio ar ôl i’r DU ymadael â’r UE.  
Mae'r OSau a'r Memorandwm Esboniadol sy’n mynd gyda nhw, ac sy'n nodi effaith pob un o'r 
diwygiadau, ar gael yma: https://www.gov.uk/eu-withdrawal-act-2018-statutory-instruments 
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