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Rheoliadau’r Amgylchedd (Diwygio etc.) (Ymadael â’r UE) (Diwygio) (Cymru a 
Lloegr) 2020 (“Rheoliadau 2020”) 
 
Mae Rheoliadau 2020 yn diwygio deddfwriaeth sy’n gymwys yng Nghymru. Mae’r 
Rheoliadau hefyd yn diwygio deddfwriaeth arall ar sail Lloegr yn unig. Dyma’r 
ddeddfwriaeth sy’n cael ei diwygio mewn perthynas â Chymru: 
 
Rheoliadau’r UE 
 

• Cyfarwyddeb y Cyngor 87/217/EEC ar atal a lleihau llygredd amgylcheddol a 
achosir gan asbestos; 

• Cyfarwyddeb y Cyngor 91/271/EEC ar drin dŵr gwastraff trefol;  

• Cyfarwyddeb y Cyngor 91/676/EEC ar ddiogelu dyfroedd rhag llygredd a achosir 
gan nitradau o ffynonellau amaethyddol; 

• Cyfarwyddeb 94/62/EC Senedd Ewrop a’r Cyngor ar ddeunydd pacio a gwastraff 
deunydd pacio; 

• Cyfarwyddeb 94/63/EC Senedd Ewrop a’r Cyngor ar reoli allyriadau 
cyfansoddion organig anweddol (VOC) sy’n ganlyniad i storio petrol a’i 
ddosbarthu o derfynfeydd i orsafoedd petrol; 

• Cyfarwyddeb y Cyngor 96/59/EC ar waredu biffenylau polyclorinedig a 
therffenylau polyclorinedig (PCB/PCT); 

• Cyfarwyddeb y Cyngor 1999/31/EC ar waredu gwastraff mewn safleoedd 
tirlenwi;  
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• Cyfarwyddeb 2000/14/EC Senedd Ewrop a’r Cyngor ar gyd-ddynesu cyfreithiau 
sydd gan Aelod-wladwriaethau yn ymdrin â sŵn a allyrrir i’r amgylchedd gan 
gyfarpar i’w ddefnyddio yn yr awyr agored;   

• Cyfarwyddeb 2000/53/EC Senedd Ewrop a’r Cyngor ar gerbydau ar ddiwedd eu 
hoes;  

• Cyfarwyddeb 2000/60/EC Senedd Ewrop a’r Cyngor sy’n sefydlu fframwaith ar 
gyfer gweithredu gan y Gymuned ym maes polisi dŵr;  

• Cyfarwyddeb 2002/49/EC Senedd Ewrop a’r Cyngor sy’n ymwneud ag asesu a 
rheoli sŵn amgylcheddol;  

• Cyfarwyddeb 2003/35/EC Senedd Ewrop a’r Cyngor sy’n darparu ar gyfer 
cynnwys y cyhoedd wrth lunio cynlluniau a rhaglenni penodol sy’n ymwneud â’r 
amgylchedd;  

• Cyfarwyddeb 2004/35/EC Senedd Ewrop a’r Cyngor ar atebolrwydd 
amgylcheddol mewn perthynas ag atal ac unioni difrod amgylcheddol;   

• Cyfarwyddeb 2005/64/EC Senedd Ewrop a’r Cyngor ar gymeradwyo mathau o 
gerbydau modur ar sail y gallu i’w hailddefnyddio, eu hailgylchu, a’u hadennill;   

• Cyfarwyddeb 2006/7/EC Senedd Ewrop a’r Cyngor ar reoli ansawdd dŵr 
ymdrochi;  

• Cyfarwyddeb 2006/21/EC Senedd Ewrop a’r Cyngor ar reoli gwastraff o 
ddiwydiannau echdynnol; 

• Cyfarwyddeb 2006/66/EC Senedd Ewrop a’r Cyngor ar fatris a chronaduron a 
batris a chronaduron gwastraff; 

• Cyfarwyddeb 2006/118/EC Senedd Ewrop a’r Cyngor ar warchod dŵr daear 
rhag llygredd a rhag dirywio;  

• Cyfarwyddeb 2008/50/EC Senedd Ewrop a’r Cyngor ar ansawdd aer yr 
amgylchedd ac aer glanach ar gyfer Ewrop;  

• Cyfarwyddeb 2008/98/EC Senedd Ewrop a’r Cyngor ar wastraff; 

• Cyfarwyddeb 2008/105/EC Senedd Ewrop a’r Cyngor ar safonau ansawdd 
amgylcheddol ym maes polisi dŵr;  

• Cyfarwyddeb 2009/31/EC Senedd Ewrop a’r Cyngor ar storio carbon deuocsid 
yn ddaearegol;  

• Cyfarwyddeb 2009/90/EC y Comisiwn sydd, yn unol â Chyfarwyddeb 
2000/60/EC Senedd Ewrop a’r Cyngor, yn pennu manylebau ar gyfer cynnal 
asesiadau technegol a monitro statws dŵr; 

• Cyfarwyddeb 2009/126/EC Senedd Ewrop a’r Cyngor ar adennill anwedd petrol 
Cam II II wrth ail-lenwi cerbydau modur mewn gorsafoedd petrol;  

• Cyfarwyddeb 2010/75/EU Senedd Ewrop a’r Cyngor ar allyriadau diwydiannol 
(atal a rheoli llygredd mewn ffordd integredig); 

• Cyfarwyddeb 2012/19/EU Senedd Ewrop a’r Cyngor ar gyfarpar trydanol ac 
electronig sy’n wastraff;  

• Cyfarwyddeb 2012/27/EU Senedd Ewrop a’r Cyngor ar effeithlonrwydd ynni;   

• Cyfarwyddeb 2013/59 y Cyngor/Euratom sy’n pennu safonau diogelwch 
sylfaenol ar gyfer diogelu rhag y peryglon sy’n gysylltiedig â dod i gysylltiad ag 
ymbelydredd ïoneiddio; 

• Cyfarwyddeb 2015/996 y Comisiwn (EU) sy’n sefydlu dulliau cyffredin ar gyfer 
asesu sŵn yn unol â Chyfarwyddeb 2002/49/EC Senedd Ewrop a’r Cyngor; 

• Cyfarwyddeb 2015/2193/EU Senedd Ewrop a’r Cyngor ar gyfyngu ar allyrru 
llygryddion penodol i’r aer o gyfarpar hylosgi canolig; 
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• Cyfarwyddeb (EU) 2016/2284 Senedd Ewrop a’r Cyngor ar leihau allyriadau 
naturiol o rai llygryddion atmosfferig penodol; 

• Cyfarwyddeb (EU) 2019/904 Senedd Ewrop a’r Cyngor ar leihau effaith 
cynhyrchion plastig penodol ar yr amgylchedd.  

 
Is-ddeddfwriaeth 
 

• Rheoliadau’r Amgylchedd (Diwygio etc.) (Ymadael ‘r UE) 2019; 

• Gorchymyn Atal a Rheoli Llygredd (Dynodi Cyfarwyddydau) (Cymru a Lloegr) 
2019. 

 
Unrhyw effaith y gallai’r OS ei chael ar gymhwysedd deddfwriaethol y Senedd 
a/neu ar gymhwysedd gweithredol Gweinidogion Cymru 
 
Mae Rheoliadau 2020 yn ymdrin â meysydd sydd o fewn cymhwysedd datganoledig. 
Mae’r diwygiadau’n sicrhau bod swyddogaethau sydd gan Weinidogion Cymru 
eisoes yn cael eu dargadw cyn belled â phosibl mewn perthynas â chyfraith yr UE a 
ddargedwir. Er mwyn mynd i’r afael â diffygion, mae pwerau presennol Gweinidogion 
Cymru wedi cael eu diwygio i sicrhau y byddant yn parhau i fedru cyflwyno 
deddfwriaeth ar ôl y diwrnod ymadael, er enghraifft, mewn perthynas â rheoli 
llygredd ac allyriadau.   
 
Diben y diwygiadau 
 
Mae’r OS hwn, sy’n dilyn y weithdrefn negyddol, yn mynd i’r afael â methiant cyfraith 
yr UE a ddargedwir i weithio’n effeithiol ac â diffygion eraill sy’n deillio o’r ffaith bod y 
DU yn ymadael â’r UE.   
 
Mae’r OS yn gwneud diwygiadau cyfreithiol, technegol er mwyn sicrhau bod y 
gyfraith yn parhau i weithio yn y DU ar ôl iddi ymadael â’r UE. 
 
Roedd Rheoliadau’r Amgylchedd (Diwygio etc.) (Ymadael â’r UE) 2019 yn diwygio’r 
pŵer i wneud rheoliadau y ceid eu gwneud neu yr oedd modd eu gwneud o dan 
adran 2(2) o Ddeddf y Cymunedau Ewropeaidd 1972 yn Neddf Atal a Rheoli 
Llygredd 1999 er mwyn dileu’r cyfeiriad at adran 2(2) o Ddeddf y Cymunedau 
Ewropeaidd 1972. 
 
Mae Deddf Atal a Rheoli Llygredd 1999 yn cynnwys pŵer eang i wneud  
is-ddeddfwriaeth sy’n gysylltiedig ag atal a rheoli llygredd mewn ffordd integredig − 
gan gynnwys rheoleiddio gweithgareddau sy’n llygru a/neu reoli allyriadau sy’n gallu 
achosi llygredd. Roedd y Ddeddf yn rhoi’r pwerau hynny i’r Ysgrifennydd Gwladol i 
ddechrau. Ers hynny, mae’r pwerau hynny wedi cael eu trosglwyddo’n llawn i 
Weinidogion Cymru.   
 
Mae Rheoliad 2 o Reoliadau  2020 yn diwygio Rheoliadau’r Amgylchedd (Diwygio 
etc.) (Ymadael â’r UE) 2019, sydd, yn Rheoliad 4, yn diwygio Deddf Atal a Rheoli 
Llygredd 1999. Bydd y diwygiadau hyn yn galluogi Gweinidogion Cymru i barhau i 
wneud rheoliadau mewn cysylltiad â’r cyfarwyddydau a restrir yn y Ddeddf honno ar 
ôl i’r cyfnod pontio ddod i ben. Mae’r cyfarwyddydau a ddynodir yn ymwneud â: 
gwastraff; ansawdd dŵr; ansawdd aer; llygredd asbestos; cynnwys y cyhoedd wrth 
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lunio cynlluniau a rhaglenni amgylcheddol; atebolrwydd amgylcheddol (i atal neu 
unioni difrod i’r amgylchedd); sŵn amgylcheddol; a chemegau. 
 
Diben y diwygiadau yn Neddf Atal a Rheoli Llygredd 1999 yw galluogi rheoliadau a 
wneir ar hyn o bryd o dan adran 2 o’r Ddeddf honno i barhau i gael eu gwneud mewn 
perthynas â rheoli llygredd/allyriadau o fewn cwmpas cyfraith yr UE a ddargedwir a 
restrir yn yr Atodlen i’r Ddeddf. 
 
Mae’r OS a’r Memorandwm Esboniadol cysylltiedig, sy’n nodi effaith y diwygiadau, 
i’w gweld yma: https://www.gov.uk/eu-withdrawal-act-2018-statutory-instruments/the-
environment-amendment-etc-eu-exit-amendment-england-and-wales-regulations-
2020 
 
Pam y rhoddwyd cydsyniad  
 
Mae cydsyniad wedi’i roi i Lywodraeth y DU wneud y cywiriadau hyn mewn 
perthynas â Chymru, ac ar ei rhan, am resymau’n ymwneud ag effeithlonrwydd a 
hwylustod ac er mwyn sicrhau bod y llyfr statud yn gyson ac yn gydlynol. 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’n weithredol ar 
ôl i’r DU ymadael â’r UE.    
 


