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Rheoliadau’r Amgylchedd a Bywyd Gwyllt (Swyddogaethau Deddfwriaethol) 
(Ymadael â’r UE) 2019  
 
Mae Rheoliadau 2019 yn diwygio deddfwriaeth uniongyrchol yr UE a ddargedwir ym 
meysydd: llygryddion organig parhaus; pren; Cofrestr Ewropeaidd ynghylch Gollwng a 
Throsglwyddo Llygryddion; cludo llwythi o wastraff dros ffiniau; Protocol Nagoya ynghylch 
mynediad at adnoddau genetig a rhannu'r manteision mewn modd teg a chydradd; mercwri; 
trapiau dal coesau; a'r Confensiwn ar y Fasnach Ryngwladol mewn Rhywogaethau mewn 
Perygl. Mae Rheoliadau 2019 yn darparu hefyd ar gyfer un swyddogaeth ddeddfwriaethol a 
gynhwysir ar hyn o bryd mewn Cyfarwyddeb gan yr UE ar allyriadau diwydiannol sy'n 
ymwneud â'r technegau gorau sydd ar gael (BAT) 
 
Mae Rheoliadau 2019 yn diwygio rhai meysydd deddfwriaethol sydd wedi'u datganoli a rhai 
sydd wedi'u dargadw gan ddilyn diwygiadau a wnaed gan OSau cynharach Defra'r DU a 
osodwyd ar gyfer craffu arnynt ddiwedd 2018.  
 
Offerynnau Ewropeaidd sy'n Uniongyrchol Gymwysadwy a ddiwygir gan Reoliadau 2019. 
1. Rheoliad (EC) Rhif 850/2004 Senedd Ewrop a'r Cyngor ynghylch llygryddion organig 

parhaus 
2. Rheoliad (EC) Rhif 166/2006 Senedd Ewrop a'r Cyngor mewn perthynas â sefydlu 

Cofrestr Ewropeaidd ynghylch Gollwng a Throsglwyddo Llygryddion 
3. Rheoliad UE 2017/852 Senedd Ewrop a'r Cyngor ar fercwri  
4. Rheoliad (UE) rhif 511/2014 Senedd Ewrop a'r Cyngor ar fesurau cydymffurfedd ar 

gyfer defnyddwyr o Brotocol Nagoya ar Fynediad at Adnoddau Genetig a Rhannu'r 
Manteision a geir o'u Defnyddio yn yr Undeb mewn modd Teg a Chydradd  

5. Rheoliad y Cyngor (EC) rhif 20173/2005 ar sefydlu cynllun trwyddedu FLEGT ar gyfer 
mewnforio pren i'r Gymuned Ewropeaidd  

6. Rheoliad (UE) rhif 995/2010 Senedd Ewrop a'r Cyngor sy'n pennu ymrwymiadau 
gweithredwyr sy'n rhoi pren a chynnyrch pren ar y farchnad  

7. Rheoliad (EC) Rhif 1013/2006 Senedd Ewrop a'r Cyngor ynghylch cludo llwythi o 
wastraff  



8. Rheoliad y Cyngor (EEC) rhif 3254/91 sy'n gwahardd defnyddio trapiau dal coesau yn y 
Gymuned a chyflwyno i'r Gymuned grwyn a nwyddau a weithgynhyrchir o rywogaethau 
penodol o anifeiliaid gwyllt sy'n dod o wledydd sy'n eu dal mewn trapiau dal coesau neu 
â dulliau trapio nad ydynt yn cydymffurfio â safonau trapio dyngarol rhyngwladol  

9. Rheoliad y Cyngor (EC) rhif 35/97 sy'n pennu'r darpariaethau ar gyfer ardystio crwyn a'r 
nwyddau a ddaw o dan Reoliad y Cyngor (EEC) rhif 3254/91  

10. Rheoliad y Cyngor (EC) rhif 338/1997 ar warchod rhywogaethau o anifeiliaid a 
phlanhigion gwyllt trwy reoleiddio'r fasnach ynddynt  
 

Darpariaethau eraill 
1. Cyfarwyddeb 2010/75/EU Senedd Ewrop a'r Cyngor ar allyriadau diwydiannol (atal a 

rheoli llygredd mewn ffordd integredig) - caiff swyddogaethau o'r Gyfarwyddeb eu copïo, 
gan nad yw cyfarwyddebau'n cael eu dargadw o dan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd 
(Ymadael) 2018.  

 
Unrhyw effaith y gall yr OS ei gael ar gymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad a/neu 
ar gymhwysedd gweithredol Gweinidogion Cymru 
Ni effeithir o gwbl ar gymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad. O dan Reoliadau 2019, 
trosglwyddir swyddogaethau Comisiwn yr UE i Weinidogion Cymru ar gyfer meysydd sydd o 
fewn eu cymhwysedd gan gynnwys:  
 

• llygryddion organig parhaus (Rheoliad (EC) rhif 850/2004);  

• Cofrestr Gollwng a Throsglwyddo Llygryddion (Rheoliad (EC) rhif 166/2006);  

• mercwri (Rheoliad (UE) Rhif 2017/852); a  

• mabwysiadu casgliadau BAT (Cyfarwyddeb 2010/75/EU).  
 
Yn ogystal, mae Rheoliadau 2019 yn darparu ar gyfer y swyddogaethau hynny y bydd yr 
Ysgrifennydd Gwladol yn eu harfer mewn cysylltiad â Chymru, ond dim ond â chaniatâd 
Gweinidogion Cymru.  
 
Mae Protocol Nagoya ar fynediad at adnoddau genetig a rhannu'r manteision a geir o'u 
defnyddio yn yr Undeb mewn modd teg a chydradd (Rheoliad (UE) rhif 511/2014) yn faes 
cymysg ei gymhwysedd. Fodd bynnag, gan nad yw'n ymarferol bosibl i Weinidogion Cymru 
arfer y swyddogaethau hyn yn annibynnol, nid oes gwahaniaeth yn y polisi a byddai'n well 
mabwysiadu system ar gyfer y DU gyfan.  Mae Rheoliadau 2019 yn cadw status quo y 
ddeddfwriaeth bresennol gyda'r swyddogaethau'n cael eu harfer gan yr Ysgrifennydd 
Gwladol yn unig.  
 
Mae gweddill y Rheoliadau Ewropeaidd sy'n cael eu diwygio yn trosglwyddo 
swyddogaethau Comisiwn yr UE yn gyfangwbl i'r Ysgrifennydd Gwladol gan eu bod yn 
ymwneud â meysydd deddfwriaethol a ddargedwir.  
 
Diben y diwygiadau  
Mae'r OS hwn, sy'n dilyn y weithdrefn gadarnhaol, yn mynd i'r afael â methiannau cyfraith yr 
UE sydd wedi'i dargadw i weithredu'n effeithiol a hefyd â diffygion eraill sy'n deillio o'r ffaith 
bod y DU yn ymadael â'r UE.     
 



Mae Rheoliadau 2019 yn gwneud nifer o gywiriadau i gyfraith yr UE a ddargedwir. Maent yn 
ymwneud â swyddogaethau deddfwriaethol ac mae angen eu gwneud er mwyn cadw'r 
ddeddfwriaeth sy'n sail i'r meysydd a enwir uchod ac isod ac er mwyn i ddeddfwriaeth yr UE 
allu parhau i weithio ar draws y DU pan fydd y DU wedi gadael yr UE. Maent yn dod â 
newidiadau i swyddogaethau deddfwriaethol ynghyd sy'n cychwyn y weithdrefn 
penderfyniad cadarnhaol ond cafodd swyddogaethau anneddfwriaethol eu cynnwys mewn 
OSau Defra negyddol a osodwyd ddiwedd 2018 ar gyfer pob un o'r meysydd 
deddfwriaethol.  
 
Mae Rheoliadau 2019 yn gwneud cywiriadau i fynd i'r afael â diffygion yn y ddeddfwriaeth er 
mwyn i'r ddeddfwriaeth allu gweithio ar ôl gadael yr UE. Mae Rheoliadau 2019 yn newid 
enw'r cyrff sy'n cyflawni'r swyddogaethau penodedig deddfwriaethol eu natur ac yn newid 
gweithdrefnau'r UE yn rhai'r DU yn ôl y gofyn.  
 
Mae Rheoliadau 2019 yn diwygio'r canlynol:  
 

• Rheoliad (EC) rhif 850/2004 Senedd Ewrop a'r Cyngor ar lygryddion organig parhaus er 
mwyn i'r Rheoliadau allu parhau i weithio.  Byddant yn 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 darpariaethau yn yr 
offeryn hwn yn gysylltiedig â'r diwygiadau a wnaed gan Reoliadau Llygryddion Organig 
Parhaus (Diwygio) (Ymadael â'r UE) 2018.  
 

• Rheoliad (EC) rhif 166/2006 Senedd Ewrop a'r Cyngor ynghylch sefydlu Cofrestr Gollwng 
a Throsglwyddo Llygryddion, er mwyn cadw cofrestr ar gyfer y DU gyfan ar ôl ymadael 
â’r UE ac er mwyn gallu parhau i fodloni ymrwymiadau rhyngwladol fel Protocol PRTR 
Comisiwn Economaidd Ewrop y Cenhedloedd Unedig.  Mae'r darpariaethau yn yr offeryn 
hwn yn gysylltiedig â'r diwygiadau a wnaed gan Reoliadau Ansawdd Aer (Diwygio 
Amrywiol a Dirymu Deddfwriaeth Uniongyrchol yr UE a Ddargedwir) (Ymadael â'r UE) 
2018.  
 

• Rheoliad (UE) Senedd Ewrop a'r Cyngor ynghylch mercwri, er mwyn i Reoliadau allu 
parhau i weithio.  Bydd yn rhoi Confensiwn Minamata ar waith, sy'n rheoli mercwri a'i 
gyfansoddion a allai gael eu rhyddhau i'r amgylchedd o ganlyniad i weithgarwch pobl, 
hynny i ddiogelu iechyd pobl a'r amgylchedd. Mae'r darpariaethau yn yr offeryn hwn yn 
gysylltiedig â'r diwygiadau a wnaed gan Reoliadau Rheoli Mercwri (Diwygio) (Ymadael 
â'r UE) 2018.  

 

• Rheoliad (UE) rhif 511/2014 Senedd Ewrop a'r Cyngor ar fesurau cydymffurfedd 
defnyddwyr o Brotocol Nagoya ar Fynediad at Adnoddau Genetig a Rhannu'r Manteision 
a geir o'u Defnyddio yn yr Undeb mewn modd Teg a Chydradd. Mae'r diwygiadau i'r 
Rheoliad yn sicrhau bod y DU yn parhau i gydymffurfio â chytundeb rhyngwladol, 
Protocol Nagoya gan roi sicrwydd i'r sefydliadau ymchwil a datblygu wrth iddynt gynnal 
eu gweithgareddau. Mae'r darpariaethau yn yr offeryn hwn yn gysylltiedig â'r diwygiadau 
a wnaed gan Reoliadau Protocol Nagoya (Cydymffurfio) (Diwygio) (Ymadael â'r UE) 
2018.  
 



• Rheoliad y Cyngor (EC) rhif 2173/2005 ar sefydlu trwydded Gorfodi, Llywodraethu a 
Masnachu Cyfraith y Goedwig (FLEGT); a Rheoliad (EU) rhif 995/2010 Senedd Ewrop a'r 
Cyngor sy'n pennu ymrwymiadau gweithredwyr sy'n gosod pren a chynnyrch pren ar y 
farchnad. Mae'r diwygiadau'n sicrhau bod y Rheoliadau'n gallu parhau i weithio mewn 
cysylltiad â mewnforio pren a gosod pren a chynnyrch pren ar y farchnad. Mae'r 
darpariaethau yn yr offeryn hwn yn gysylltiedig â'r diwygiadau a wnaed gan Reoliadau 
Pren a Chynnych Pren a FLEGT (Ymadael â'r UE) 2018.  

 

• Rheoliad (EC) rhif 10134/2006 Senedd Ewrop a'r Cyngor ar gludo llwythi o wastraff, i 
sicrhau bod y Rheoliadau'n gallu parhau i weithio.  Bydd yn sefydlu gweithdrefnau a 
systemau rheoli ar gyfer cludo llwythi o wastraff a'r driniaeth a roddir i'r gwastraff wedi 
iddo gyrraedd pen ei daith. Mae'r darpariaethau yn yr offeryn hwn yn gysylltiedig â'r 
diwygiadau a wnaed gan Reoliadau Cludo Llwythi Gwastraff yn Rhyngwladol (Diwygio) 
(Ymadael â'r UE) 2018, ac yn eu hategu.  
 

• Rheoliad y Cyngor (EEC) rhif 3254/91 sy'n gwahardd defnyddio trapiau dal coesau yn y 
Gymuned; a Rheoliad y Comisiwn (EC) rhif 35/97 sy'n pennu'r darpariaethau ar ardystio 
crwyn a nwyddau a ddaw o dan Reoliad y Cyngor (EEC) rhif 3254/91. Mae'r 
diwygiadau'n sicrhau bod y Rheoliadau'n gallu parhau i weithio o ran y gwaharddiad ar 
ddefnyddio trapiau dal coesau yn y Gymuned a chyflwyno i'r DU grwyn a nwyddau a 
weithgynhyrchir o rywogaethau penodol o anifeiliaid gwyllt sy'n dod o wledydd sy'n eu dal 
mewn trapiau dal coesau neu â dulliau trapio nad ydynt yn cydymffurfio â safonau trapio 
dyngarol rhyngwladol. Mae'r darpariaethau yn yr offeryn hwn yn gysylltiedig â'r 
diwygiadau a wnaed gan Reoliadau Mewnforion a Chrwyn Trapiau Dal Coesau (Diwygio 
ac ati) (Ymadael â'r UE) 2018. 

 

• Rheoliad y Cyngor (EC) rhif 338/97 ar warchod rhywogaethau o anifeiliaid a phlanhigion 
gwyllt, i sicrhau bod y Rheoliadau'n gallu parhau i weithio.  Bydd yn rheoleiddio'r fasnach 
er mwyn gwarchod rhywogaethau o anifeiliaid a phlanhigion gwyllt ac yn gwarantu eu 
cadwraeth trwy reoleiddio'r fasnach ynddynt. Mae'r darpariaethau yn yr offeryn hwn yn 
gysylltiedig â'r diwygiadau a wnaed gan Reoliadau'r Fasnach Ryngwladol mewn 
Rhywogaethau Anifeiliaid a Phlanhigion Gwyllt sydd mewn Perygl (Diwygio) (Ymadael â’r 
UE) 2018.  

 
Mae Rheoliadau 2019 yn trosglwyddo hefyd un o swyddogaethau Comisiwn yr UE a geir yn:  
 

• Cyfarwyddeb 2010/75/UE Senedd Ewrop a'r Cyngor ar allyriadau diwydiannol (atal a 
rheoli llygredd mewn ffordd integredig) sy'n pennu'r rheolau ar atal a rheoli llygredd sy'n 
deillio o weithgareddau diwydiannol penodol mewn ffordd integredig. Trwy gynnwys y 
swyddogaeth yn Rheoliadau 2019, bydd deddfwriaeth ddomestig yn gallu gweithio'n 
effeithiol i gynnal proses ar gyfer sefydlu ac adolygu'r Technegau Gorau sydd ar Gael 
trwy'r DU ar ôl yr UE ar gyfer gweithgareddau diwydiannol er mwyn diddymu neu leihau 
llygredd. Mae'r darpariaethau yn yr offeryn hwn yn gysylltiedig â'r diwygiadau a wnaed 
gan Reoliadau Caniatáu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) (Diwygio) (Ymadael â'r UE) 
2018.  

 



 
Mae Rheoliadau 2019 a'r Memorandwm Esboniadol cysylltiedig sy'n nodi effaith y 
diwygiadau ar gael yma: https://beta.parliament.uk/work-packages/pOgYfCIx 
 
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 a hwylustod. 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.  


