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DATGANIAD YSGRIFENEDIG 

GAN 

LYWODRAETH CYMRU 
 

 

TEITL  
Rheoliadau'r Amgylchedd (Diwygiadau a Dirymiadau Amrywiol) 
(Ymadael â’r UE) 2019 

DYDDIAD  15 Chwefror 2019 

GAN  Rebecca Evans AC, Y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd 

 
Rheoliadau'r Amgylchedd (Diwygiadau a Dirymiadau Amrywiol) (Ymadael â’r UE) 
2019 (“Rheoliadau 2019”) 
 
Y gyfraith sy'n cael ei diwygio 
 
Offerynnau Ewropeaidd sy'n Uniongyrchol Gymwys  
 

• Rheoliad y Comisiwn (EC) Rhif 865/2006 sy'n pennu rheolau manwl ar gyfer gweithredu 
Rheoliad y Cyngor (EC) Rhif 338/97 ar warchod rhywogaethau o anifeiliaid a 
phlanhigion gwyllt drwy reoleiddio masnach ynddynt. 

 

• Rheoliad (UE) Rhif 1107/2009 Senedd Ewrop a'r Cyngor ynglŷn â rhoi cynhyrchion 
diogelu planhigion ar y farchnad. 

 

• Rheoliad y Comisiwn (EU) Rhif 546/2011 sy’n gweithredu Rheoliad (EC) Rhif 
1107/2009 Senedd Ewrop a’r Cyngor ar egwyddorion unffurf ar gyfer gwerthuso ac 
awdurdodi cynhyrchion diogelu planhigion. 

 

• Rheoliad Gweithredu gan y Comisiwn (EU) Rhif 844/2012 sy'n nodi'r darpariaethau y 
mae eu hangen er mwyn gweithredu'r weithdrefn adnewyddu ar gyfer sylweddau actif, 
fel y darperir ar gyfer hynny yn Rheoliad (EC) Rhif 1107/2009 Senedd Ewrop a’r Cyngor 
sy’n ymwneud â rhoi cynhyrchion diogelu planhigion ar y farchnad. 

 
Diwygio is-ddeddfwriaeth 
 

• Rheoliadau'r Fasnach mewn Rhywogaethau Anifeiliaid a Phlanhigion Gwyllt sydd mewn 
Perygl (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2018 

 

• Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 
2019 

 



• Rheoliadau Rheoli Mercwri (Diwygio) (Ymadael â'r UE) 2019 
 

• Rheoliadau Llifogydd a Dŵr (Diwygio etc.) (Ymadael â’r UE) 2019 
 

• Rheoliadau Plaladdwyr (Lefelau Uchaf Gweddillion) (Diwygio etc.) (Ymadael â’r UE) 
2019 

 

• Rheoliadau Cynhyrchion Diogelu Planhigion (Diwygiadau Amrywiol) (Ymadael â'r UE) 
2019 

 
Dirymir y darpariaethau a ganlyn mewn deddfwriaeth uniongyrchol yr UE a ddargedwir: 
1.Penderfyniad y Comisiwn (EU) 2018/1590 sy'n diwygio Penderfyniadau 2012/481/EU, 
2014/391/EU, 2014/763/EU a 2014/893/EU ar gyfnod dilysrwydd y meini prawf ecolegol ar 
gyfer dyfarnu Ecolabel yr UE ar gyfer cynhyrchion penodol, ac ar y gofynion asesu a gwirio 
cysylltiedig. 
 
2.Rheoliad Gweithredu gan y Comisiwn (EU) Rhif 2018/1913 sy'n adnewyddu'r 
gymeradwyaeth a roddwyd i'r sylwedd actif tribenuron yn unol â Rheoliad (EC) Rhif 
1107/2009 Senedd Ewrop a'r Cyngor sy'n ymwneud â rhoi cynhyrchion diogelu planhigion 
ar y farchnad, ac sy’n diwygio'r Atodiad i Reoliad Gweithredu gan y Comisiwn (EU) Rhif 
540/2011.  
 
3.Rheoliad Gweithredu gan y Comisiwn (EU) Rhif 2018/1914 sy'n ymwneud â pheidio ag 
adnewyddu'r gymeradwyaeth a roddwyd i'r sylwedd actif quinoxyfen, yn unol â Rheoliad 
(EC) Rhif 1107/2009 Senedd Ewrop a'r Cyngor sy'n ymwneud â rhoi cynhyrchion diogelu 
planhigion ar y farchnad, ac sy’n diwygio Rheoliad Gweithredu gan y Comisiwn (EU) Rhif 
540/2011. 
 
4. Rheoliad Gweithredu gan y Comisiwn (EU) Rhif 2018/1915 sy'n cymeradwyo'r sylwedd 
actif Metschnikowia fructicola straen NRRL Y-27328 yn unol â Rheoliad (EC) Rhif 
1107/2009 Senedd Ewrop a'r Cyngor sy'n ymwneud â rhoi cynhyrchion diogelu planhigion 
ar y farchnad, ac sy’n diwygio'r Atodiad i Reoliad Gweithredu gan y Comisiwn (EU) Rhif 
540/2011.  
 
5.Rheoliad Gweithredu gan y Comisiwn (EU) 2018/1916 sy'n diwygio Rheoliad Gweithredu 
(EU) Rhif 540/2011 sy’n ymwneud ag estyn y cyfnod cymeradwyo ar gyfer y sylwedd actif 
bispyribac. 
 
6.Rheoliad Gweithredu gan y Comisiwn (EU) Rhif 2018/1917 sy'n ymwneud â pheidio ag 
adnewyddu'r gymeradwyaeth a roddwyd i'r sylwedd actif flurtamone, yn unol â Rheoliad 
(EC) Rhif 1107/2009 Senedd Ewrop a'r Cyngor sy'n ymwneud â rhoi cynhyrchion diogelu 
planhigion ar y farchnad, ac sy’n diwygio Rheoliad Gweithredu gan y Comisiwn (EU) Rhif 
540/2011.   
 
7. Rheoliad Gweithredu gan y Comisiwn (EU) 2018/1981 sy'n adnewyddu'r gymeradwyaeth 
a roddwyd i'r sylweddau actif cyfansoddion copr, fel sylweddau i'w hamnewid, yn unol â 
Rheoliad (EC) Rhif 1107/2009 Senedd Ewrop a'r Cyngor sy'n ymwneud â rhoi cynhyrchion 



diogelu planhigion ar y farchnad, ac sy’n diwygio'r Atodiad i Reoliad Gweithredu gan y 
Comisiwn (EU) Rhif 540/2011.   
 
8.Rheoliad y Comisiwn (EU) 2018/2026 sy'n diwygio Atodiad IV i Reoliad (EC) Rhif 
1221/2009 Senedd Ewrop a'r Cyngor ynglŷn â chyfranogiad gwirfoddol sefydliadau mewn 
cynllun ecoreolaeth ac archwilio Cymunedol (EMAS). 
 
9. Rheoliad y Comisiwn (EU) 2019/50 sy'n diwygio Atodiadau II, III, IV a V i Reoliad (EC) 
Rhif 396/2005 Senedd Ewrop a'r Cyngor ynglŷn â lefelau uchaf  gweddillion ar gyfer 
chlorantraniliprole, clomazone, cyclaniliprole, fenazaquin, fenpicoxamid, fluoxastrobin, 
lambda-cyhalothrin, mepiquat, olew winwns, thiacloprid a valifenalate mewn cynhyrchion 
penodol, neu arnynt. 
 
10.Penderfyniad y Comisiwn (EU) 2019/61 ar y ddogfen gyfeirio am yr arferion rheoli 
amgylcheddol gorau, y dangosyddion perfformiad amgylcheddol a'r meincnodau 
rhagoriaeth ar gyfer y sector gweinyddiaeth gyhoeddus o dan Reoliad (EC) Rhif 1221/2009 
ar gyfranogiad gwirfoddol gan sefydliadau mewn cynllun ecoreolaeth ac archwilio 
Cymunedol (EMAS). 
 
11.Penderfyniad y Comisiwn (EU) 2019/61 ar y ddogfen gyfeirio am yr arferion rheoli 
amgylcheddol gorau, y dangosyddion perfformiad amgylcheddol a'r meincnodau 
rhagoriaeth ar gyfer y sector gweithgynhyrchu ceir o dan Reoliad (EC) Rhif 1221/2009 ar 
gyfranogiad gwirfoddol gan sefydliadau mewn cynllun ecoreolaeth ac archwilio Cymunedol 
(EMAS). 
 
12.Penderfyniad y Comisiwn (EU) 2019/61 ar y ddogfen gyfeirio am yr arferion rheoli 
amgylcheddol gorau, y dangosyddion perfformiad amgylcheddol a'r meincnodau 
rhagoriaeth ar gyfer y sector gweithgynhyrchu offer trydanol ac electronig o dan Reoliad 
(EC) Rhif 1221/2009 ar gyfranogiad gwirfoddol gan sefydliadau mewn cynllun ecoreolaeth 
ac archwilio Cymunedol (EMAS). 
 
13. Penderfyniad y Comisiwn (EU) 2019/70 sy'n sefydlu meini prawf yr UE ar ecolabelu ar 
gyfer papur graffig, a meini prawf yr UE ar ecolabelu ar gyfer papur sidan a chynhyrchion 
papur sidan. 
 
14. Rheoliad y Comisiwn (EU) 2019/88 sy'n diwygio Atodiad II i Reoliad (EC) Rhif 396/2005 
Senedd Ewrop a'r Cyngor sy'n ymwneud â lefelau uchaf gweddillion ar gyfer acetamiprid 
mewn cynhyrchion penodol.  
 
15. Rheoliad Gweithredu gan y Comisiwn (EU) 2019/139 sy'n cymeradwyo'r sylwedd actif 
Beauveria bassiana straen IMI389521, yn unol â Rheoliad (EC) Rhif 1107/2009 Senedd 
Ewrop a'r Cyngor sy’n ymwneud â rhoi cynhyrchion diogelu planhigion ar y farchnad, ac 
sy’n diwygio'r Atodiad i Reoliad Gweithredu gan y Comisiwn (EU) Rhif 540/2011. 
 
16. Rheoliad Gweithredu gan y Comisiwn (EU) 2019/147 sy'n cymeradwyo'r sylwedd actif 
Beauveria bassiana straen PPRI 5339, sy’n ymwneud â Rheoliad (EC) Rhif 1107/2009 



Senedd Ewrop a'r Cyngor ynglŷn â rhoi cynhyrchion diogelu planhigion ar y farchnad, ac 
sy’n diwygio'r Atodiad i Reoliad Gweithredu gan y Comisiwn (EU) Rhif 540/2011. 
 
17. Rheoliad Gweithredu gan y Comisiwn (EU) Rhif 2019/148 ynglŷn â pheidio â 
chymeradwyo'r sylwedd actif propanil, yn unol â Rheoliad (EC) Rhif 1107/2009 Senedd 
Ewrop a’r Cyngor ar roi cynhyrchion diogelu planhigion ar y farchnad. 
 
18.Rheoliad Gweithredu gan y Comisiwn (EU) Rhif 540/2011 ynghylch ymestyn cyfnodau 
cymeradwy y sylweddau actif abamectin, Bacillus subtilis (Cohn 1872) Math QST 713, 
Bacillus thuringiensis subsp. Aizawai, Bacillus thuringiensis subsp. israeliensis, Bacillus 
thuringiensis subsp. kurstaki, Beauveria bassiana, benfluralin, clodinafop, clopyralid, Cydia 
pomonella Granulovirus (CpGV), cyprodinil, dichlorprop-P, epoxiconazole, fenpyroximate, 
fluazinam, flutolanil, fosetyl, Lecanicillium muscarium, mepanipyrim, mepiquat, Metarhizium 
anisopliae var. Anisopliae, metconazole, metrafenone, Phlebiopsis gigantea, pirimicarb, 
Pseudomonas chlororaphis strain: MA 342, pyrimethanil, Pythium oligandrum, rimsulfuron, 
spinosad, Streptomyces K61, thiacloprid, tolclofos-methyl, Trichoderma asperellum, 
Trichoderma atroviride, Trichoderma gamsii, Trichoderma harzianum, triclopyr, trinexapac, 
triticonazole, Verticillium albo-atrum and ziram. 
 
 
Unrhyw effaith y gall yr OS ei chael ar gymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad a/neu 
ar gymhwysedd gweithredol Gweinidogion Cymru 
Nid oes unrhyw effaith ar gymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad. Nid yw'r Rheoliadau hyn 
yn rhoi swyddogaethau deddfwriaethol, ond maent yn rhoi swyddogaethau gweithredol i 
Weinidogion Cymru yn ddilyffethair. 
 
Diben y diwygiadau  
Mae Rheoliadau 2019 yn gwneud nifer o ddiwygiadau a dirymiadau amrywiol er mwyn 
sicrhau y bydd cyfreithiau amgylcheddol penodol yn gweithio ar ôl i'r DU ymadael â'r Undeb 
Ewropeaidd (“UE”). Rhoddir crynodeb ohonynt isod.   
 
Mae rheoliadau 2, 4 a 5 yn diwygio OSau eraill ar ymadael â’r UE er mwyn cywiro mân 
gamgymeriadau, neu newidiadau dilynol sydd eu hangen, yn y diwygiadau a wnaed gan yr 
offerynnau hynny i gyfraith yr UE a ddargedwir neu i gyfraith ddomestig sy’n ymwneud â'r 
Confensiwn ar y Fasnach Ryngwladol mewn Rhywogaethau mewn Perygl (CITES), rheoli 
mercwri a thynnu dŵr. 
 
Mae rheoliad 3 yn diwygio Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 
(Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019 er mwyn diwygio'r newid a wnaed i'r croesgyfeiriad at 
Erthygl 9 o'r Gyfarwyddeb Allyriadau Diwydiannol, fel nad yw'n ofynnol i reoleiddwyr 
gynnwys mewn trwyddedau ddarpariaethau ychwanegol mewn perthynas â therfynau 
gwerth ar gyfer allyriadau nwyon tŷ gwydr o, na gofynion effeithlonrwydd ynni ar gyfer y 
gweithfeydd ynni sy’n cael eu pennu yn Erthygl 9. Dyna'r sefyllfa ar hyn o bryd a bydd y 
newid hwn yn fodd i sicrhau y defnyddir dull cyson.   
 



Mae rheoliad 6 yn gwneud dau ddiwygiad i'r darpariaethau trosiannol yn Atodlen 1 i 
Reoliadau Plaladdwyr (Lefelau Gweddillion Uchaf) (Diwygio etc.) (Ymadael â’r UE) 2019 o 
ganlyniad i newidiadau dilynol i Reoliad (EC) Rhif 396/2005. 
 
Mae rheoliad 7 yn diwygio Rheoliadau Cynhyrchion Diogelu Planhigion (Diwygiadau 
Amrywiol) (Ymadael â'r UE) 2019, yn bennaf o ganlyniad i ddiwygiadau diweddar a wnaed 
gan Gomisiwn yr UE i Reoliad (EC) Rhif 1107/2009 a Rheoliad Gweithredu gan y Comisiwn 
(EU) Rhif 844/2012 gan Reoliad Gweithredu gan y Comisiwn 2018/1659. Mae rheoliad 9 yn 
diwygio Erthygl 46 o Reoliad yr (EC) Rhif 1107/2009 a’r Atodiad i Reoliad y Comisiwn (EU) 
Rhif 546/2011 sy’n rheoli cyfnodau gras cynnyrch diogelu planhigion.  Roedd y diwygiad 
gwreiddiol yn newid y dull o weithredu’r Erthygl honno heb fwriadu gwneud hynny, ac mae’r 
diwygiad a wnaethpwyd gan reoliad 9 yn cywiro hyn.   Mae rheoliad 10 yn gwneud newid 
bach i’r Atodiad i Reoliad y Comisiwn  (EU) Rhif 546/2011, i ddisodli diwygiad blaenorol 
oedd yn cynnwys camgymeriad bach.  Mae diwygiadau gwreiddiol y darpariaethau hynny 
gan Reoliadau Cynhyrchion Diogelu Planhigion (Diwygiadau Amrywiol) (Ymadael â’r UE) 
2019 hefyd yn cael eu hepgor o’r Rheoliadau hynny.  Mae rheoliad 11 yn diwygio 
darpariaethau sy'n cael eu mewnosod i Reoliad Gweithredu gan y Comisiwn (EU) Rhif 
844/2012 gan Reoliad Gweithredu gan y Comisiwn (EU) 2018/1659, er mwyn sicrhau bod y 
darpariaethau hynny'n gweithio ar ôl i'r DU ymadael â’r UE. 
 
Mae rheoliad 8 yn diwygio Erthygl 44j o Reoliad y Comisiwn (EC) Rhif 865/2006 er mwyn 
cywiro diffyg a fydd yn codi o ganlyniad i ymadael â’r UE.   
 
Mae rheoliad 12(1) a'r Atodlen yn dirymu darnau amrywiol o ddeddfwriaeth uniongyrchol yr 
UE a ddargedwir sy'n ymwneud â phlaladdwyr, ecoreolaeth ac archwilio ac ecolabelu, ac 
mae darpariaeth arbed yn rheoliad 12(2) mewn perthynas â rhai o'r darnau o ddeddfwriaeth 
a ddirymwyd sy'n ymwneud â phlaladdwyr. Mae'r ddarpariaeth arbed yn sicrhau y bydd 
unrhyw gyfnodau gras ar gyfer defnyddio cynhyrchion diogelu planhigion sy'n cynnwys 
sylweddau actif y tynnwyd y gymeradwyaeth ar eu cyfer yn ôl, yn parhau mewn grym yn y 
Deyrnas Unedig ar ôl y dyddiad ymadael tan y dyddiad y byddent arfer dod i ben, os bydd y 
cyfnodau gras hynny'n dod i ben ar y dyddiad ymadael. Felly, bydd y ddeddfwriaeth ar 
blaladdwyr yn parhau i weithio'n briodol. 
 
Nid yw'r diwygiadau a wneir gan y Rheoliadau hyn yn newid polisi, ond maent yn sicrhau y 
bydd cyfraith yr UE a ddargedwir yn parhau i weithio'n effeithiol ar ôl i'r DU ymadael â'r UE.  
Mae Rheoliad 3 yn cael ei wneud i adlewyrchu y polisi lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr, 
sydd bellach wedi ei egluro, gan gynnwys sut y bydd yr allyriadau o osodiadau yr effeithwyd 
arnynt yn parhau i gael eu rheoleiddio.  Yn ymarferol, mae’r diwygiadau sy’n cael eu 
gwneud i’r Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) (Diwygio) (Ymadael â’r 
UE) 2019 yn cynnal y dull o weithio presennol.        
 
Mae'r Rheoliadau a'r Memorandwm Esboniadol cysylltiedig, sy'n nodi effaith y diwygiadau, 
i'w gweld yma: https://beta.parliament.uk/work-packages/bIvqbmh2 
 
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 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.  
 


