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Rheol Sefydlog 30C – Hysbysiad mewn Perthynas ag Offerynnau Statudol a wnaed gan 

Weinidogion y DU mewn meysydd datganoledig o dan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd 

(Ymadael) 2018 nas gosodwyd gerbron y Senedd 

 

Rheoliadau Cemegion (Iechyd a Diogelwch) ac Organeddau a Addaswyd yn Enetig 

(Defnydd Cyfyngedig) (Diwygio etc.) (Ymadael â’r UE) 2020 

 

Diben y diwygiadau  

 

Mae Rheoliadau 2020 yn diwygio Rheoliadau Cemegion (Iechyd a Diogelwch) ac 

Organeddau a Addaswyd yn Enetig (Defnydd Cyfyngedig) (Diwygio etc.) (Ymadael â’r UE) 

2019 (OS 2019/720) i sicrhau bod deddfwriaeth y DU ar gemegion ac organeddau a 

addaswyd yn enetig yn parhau i weithio’n effeithiol ar y cyd â’r Cytundeb Ymadael ar 

ddiwedd y cyfnod pontio.  

 

Mae’r Rheoliadau a’r Memorandwm Esboniadol cysylltiedig sy’n amlinellu effaith y 

diwygiadau ar gael yma:  

https://www.legislation.gov.uk/ukdsi/2020/9780348213409/introduction 

 

https://www.legislation.gov.uk/ukdsi/2020/9780348213409/introduction


Unrhyw effaith y gallai’r OS ei chael ar gymhwysedd deddfwriaethol y Senedd a/neu 

ar gymhwysedd gweithredol Gweinidogion Cymru  

 

Mae Cyfundrefn Gemegion y DU yn cynnwys materion datganoledig a materion a gedwir yn 

ôl. Mae wedi cael ei dylunio i warchod iechyd a diogelwch gweithwyr (mater a gedwir yn ôl 

yng Nghymru a’r Alban) yn ogystal ag iechyd y cyhoedd a’r amgylchedd (materion 

datganoledig). Mae rheoli mewnforion ac allforion hefyd yn fater a gedwir yn ôl ar gyfer 

cemegion, ar wahân i wrteithiau a phlaladdwyr, fel y mae profion ar anifeiliaid at ddibenion 

gwyddonol.  

 

Mae Rheoliadau 2020 yn rhoi swyddogaethau i Weinidogion Cymru yn ddilyffethair. 

 

Mae Rheoliadau 2020 yn rhoi swyddogaeth gwneud Rheoliadau i’r Ysgrifennydd Gwladol y 

mae ei harfer yn ddarostyngedig i gydsyniad Gweinidogion yn y gweinyddiaethau 

datganoledig. Mae’r swyddogaeth yn swyddogaeth un o Weinidogion y Goron at ddibenion 

Atodlen 7B i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006.  Pe bai'r Senedd yn cyflwyno Bil yn y dyfodol 

i geisio dileu neu addasu'r swyddogaethau hyn, gallai hynny ei gwneud yn ofynnol 

ymgynghori â Llywodraeth y DU.. 

 

Mae Rheoliadau 2020 yn rhoi swyddogaethau adrodd technegol i’r Awdurdod Gweithredol 

Iechyd a Diogelwch, sy’n swyddogaethau awdurdodau cyhoeddus nad ydynt yn 

Awdurdodau datganoledig Cymru at ddibenion Atodiad 7B i Ddeddf Llywodraeth Cymru 

2006. Felly mae’n bosibl y bydd hon yn ystyriaeth berthnasol yng nghyd-destun 

cymhwysedd y Senedd i ddeddfu mewn perthynas â’r swyddogaethau hynny yn y dyfodol.   

 

 

Pam rhoddwyd cydsyniad 

Rhoddwyd cydsyniad i Lywodraeth y DU wneud y diwygiadau hyn mewn perthynas â 

Chymru ac ar ei rhan at ddibenion effeithlonrwydd a hwylustod ac i sicrhau bod y llyfr statud 

yn gyson ac yn gydlynus. Mae’r diwygiadau wedi cael eu hystyried ac nid oes unrhyw 



wahaniaeth o ran polisi. Diben y diwygiadau yw sicrhau bod y llyfr statud yn parhau i 

weithio’n effeithiol ar ddiwedd y cyfnod pontio. 

 

Y gyfraith sy’n cael ei diwygio 

 

Mae Rheoliadau 2020 yn diwygio darpariaethau yn Rheoliadau Cemegion (Iechyd a 

Diogelwch) ac Organeddau a Addaswyd yn Enetig (Defnydd Cyfyngedig) (Diwygio etc.) 

(Ymadael â’r UE) 2019, sydd yn eu tro yn diwygio’r ddeddfwriaeth ganlynol sy’n berthnasol i 

Gymru: 

 

Diwygiadau i Is-ddeddfwriaeth 

 

Rheoliadau Cynhyrchion Diogelu Planhigion (Ffioedd a Thaliadau) 2011; 

Rheoliadau Cemegau a Chynhyrchion Bioleiddiadol (Penodi Awdurdodau a Gorfodi) 2013; 

Rheoliadau Organeddau a Addaswyd yn Enetig (Defnydd Cyfyngedig) 2014; 

Rheoliadau Rheoli Peryglon Damweiniau Mawr 2015. 

 

Diwygiadau i Ddeddfwriaeth Uniongyrchol yr UE a Ddargedwir 

 

Rheoliad (EC) Rhif 1907/2006 mewn perthynas â chofrestru, gwerthuso, awdurdodi a 

chyfyngu ar gemegion; 

Rheoliad (EC) Rhif 1272/2008 ar ddosbarthu, labelu a phecynnu sylweddau a 

chymysgeddau; 

Rheoliad (EU) Rhif 544/2011 ar y gofynion data ar gyfer sylweddau weithredol; 

Rheoliad (EU) Rhif 545/2011 ar y gofynion data ar gyfer cynhyrchion diogelu planhigion; 

Rheoliad (EU) Rhif 547/2011 ar y gofynion labelu ar gyfer cynhyrchion diogelu planhigion; 

Rheoliad (EU) Rhif 528/2012 mewn perthynas â defnyddio cynhyrchion bioleiddiadol a’u 

gwneud ar gael yr y farchnad; 

Rheoliad (EU) Rhif 649/2012 mewn perthynas ag allforio a mewnforio cemegion peryglus; 

Rheoliad (EU) Rhif 283/2013 ar y gofynion data ar gyfer sylweddau gweithredol; 

Rheoliad (EU) Rhif 284/2013 ar y gofynion data ar gyfer cynhyrchion diogelu planhigion; 

https://www.legislation.gov.uk/european/regulation/2006/1907
https://www.legislation.gov.uk/european/regulation/2008/1272


Rheoliad (EU) Rhif 354/2013 ar newidiadau i gynhyrchion bioleiddiadol; 

Rheoliad (EU) Rhif 414/2013 yn pennu gweithdrefn ar gyfer awdurdodi’r cynhyrchion 

bioleiddiadol hynny; 

Rheoliad (EU) Rhif 88/2014 yn pennu gweithdrefn ar gyfer diwygio Atodiad I i Reoliad (EU) 

Rhif 528/2012; 

Rheoliad (EU) Rhif 1062/2014 ar y rhaglen waith ar gyfer archwilio mewn modd systematig 

sylweddau gweithredol sydd mewn cynhyrchion bioleiddiadol. 

 

Mae Rheoliadau 2020 yn dirymu Rheoliad (EU) Rhif 492/2014 mewn perthynas â’r rheolau 

ar gyfer adnewyddu awdurdodiadau ar gyfer cynhyrchion bioleiddiadol yn ddarostyngedig i 

gydnabyddiaeth gilyddol. 

 

Mae Rheoliadau 2020 yn diwygio Atodiad II i Gytundeb yr AEE. 

 

Mae Rholiadau 2020 yn gwneud darpariaeth arbed, trosiannol a chanlyniadol. 

 

 

 

 

 

 


