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DATGANIAD YSGRIFENEDIG 

GAN 

LYWODRAETH CYMRU 
 

 

TEITL 

 
OS a osodwyd gerbron y Senedd, sy’n diwygio is-ddeddfwriaeth 

mewn maes datganoledig 
Rheoliadau Gwastraff ac Amaethyddiaeth (Swyddogaethau 

Deddfwriaethol) 2021 (“Rheoliadau 2021”) 

 

DYDDIAD  17 January 2022 

GAN  

 
Julie James MS, Minister for Climate Change and Lesley Griffiths 

MS, Minister for Rural Affairs and North Wales, and Trefnydd. 

 

 

1. Mae Rheoliadau 2021 yn darparu bod swyddogaethau deddfwriaethol y Comisiwn 
Ewropeaidd o dan amryfal Gyfarwyddebau Gwastraff yn arferadwy yn lle hynny gan 
awdurdod cyhoeddus yn y Deyrnas Unedig. 

 
2. Bydd Rheoliadau 2021 yn trosglwyddo swyddogaethau sy’n ymwneud â materion 

polisïau datganoledig i Weinidogion Cymru, yr Ysgrifennydd Gwladol (SoS) mewn 
perthynas â Lloegr, Gweinidogion yr Alban mewn perthynas â’r Alban a DAERA yng 
Ngogledd Iwerddon (cyn belled â nad yw’r gyfarwyddeb berthnasol wedi’i rhestru yn 
Atodiad 2 Protocol Gogledd Iwerddon). 

  
3. Caiff unrhyw swyddogaethau sy’n ymwneud â meysydd a gedwir yn ôl eu 

trosglwyddo i’r SoS mewn perthynas â’r DU oni bai bod y Gyfarwyddeb berthnasol 
yn Atodiad 2 Protocol Gogledd Iwerddon. Os felly, caiff ei drosglwyddo mewn 
perthynas â Phrydain Fawr yn unig. 

 
4. Yn bennaf, y swyddogaethau sy’n cael eu trosglwyddo yw pwerau gwneud 

deddfwriaeth drydyddol a gynhwysir yng Nghyfarwyddebau Gwastraff yr UE sy’n 
caniatáu i’r Comisiwn wneud deddfwriaeth ddirprwyedig yn unol â’r pwerau a 
nodwyd yng Nghyfarwyddebau’r UE. Yn gyffredinol, mae’r ddeddfwriaeth drydyddol 
yn diwygio neu’n ategu rhannau’r Gyfarwyddeb nad ydynt yn hanfodol. Bydd y 
pwerau a drosglwyddir yn Rheoliadau 2021 yn cael eu harfer gan offeryn statudol 
ar ffurf rheoliadau. Y weithdrefn ddeddfwriaethol ar gyfer yr offerynnau statudol hyn 
fydd y weithdrefn negyddol. 



 
5. Mae’r Rheoliadau hefyd yn cywiro gwall yn y ddarpariaeth bresennol ar 

swyddogaethau deddfwriaethol mewn perthynas ag amaethyddiaeth. Mae 
Rheoliadau 2021 yn mewnosod diffiniad a hepgorwyd ar gyfer “awdurdod 
perthnasol” (“appropriate authority”) yn Rheoliad REUL 1306/2013 ar gyllidebu, 
rheoli a monitro’r polisi amaethyddol cyffredin. Mae’r diffiniad yn golygu mai 
Gweinidogion Cymru yw’r “awdurdod perthnasol” (“appropriate authority”) mewn 
perthynas â Rheoliad REUL 1306/2013 gyda’r Ysgrifennydd Gwladol yn gallu 
gweithredu mewn amgylchiadau cyfyngedig, penodol gyda chaniatâd Gweinidogion 
Cymru. 

 
Unrhyw effaith y gall yr OS ei chael ar gymhwysedd deddfwriaethol y Senedd a/neu ar 
gymhwysedd gweithredol Gweinidogion Cymru 
 

6. Bydd Rheoliadau 2021yn cynyddu Cymhwysedd Gweithredol Gweinidogion Cymru 
drwy’r pwerau galluogi amrywiol yn cael eu trosglwyddo i Weinidogion Cymru. Nid 
yw’r Rheoliadau’n effeithio ar gymhwysedd deddfwriaethol y Senedd.  

 
Diben y diwygiadau 

7. Mewn perthynas â swyddogaethau datganoledig, y pwerau sy’n cael eu trosglwyddo 
i Weinidogion Cymru yw:   
i. Y Gyfarwyddeb Tirlenwi – mae’n trosglwyddo pŵer i ddatblygu safon ar gyfer 

samplu gwastraff. 
ii. Y Gyfarwyddeb Gwastraff Mwyngloddio – mae’n trosglwyddo pwerau i ddiwygio 

is-ddeddfwriaeth a deddfwriaethau yr UE a ddargedwir ar amrywiaeth o 
swyddogaethau technegol gan gynnwys; dulliau samplu ar gyfer gwastraff, 
dosbarthiadau cyfleusterau gwastraff, diffinio gwastraff anadweithiol a 
chanllawiau technegol ar gyfer gwarantai ariannol. 

iii. Y Gyfarwyddeb Fframwaith Gwastraff – mae’n trosglwyddo pwerau i osod meini 
prawf ar gyfer pryd mae sylweddau neu wrthrychau penodol yn sgil-gynhyrchion 
yn hytrach na gwastraff, er mwyn gosod meini prawf diwedd gwastraff ar gyfer 
deunyddiau penodol a diwygio’r broses o gymhwyso fformiwla adfer ynni R1 ar 
gyfer cyfleusterau llosgi. 

iv. Y Gyfarwyddeb Diwedd Bywyd Cerbydau (ELV) – mae’n trosglwyddo pŵer i allu 
gosod gofynion dadlygru sylfaenol ar gyfer cyfleusterau sy’n delio â cherbydau 
ar ddiwedd eu bywyd. 

v. Y Gyfarwyddeb Batris - mae’n trosglwyddo pŵer i allu gosod rheolau manwl 
sy’n ategu’r rheolau ar gyfer allforio ac ailgylchu. Gellir ailgylchu batris y tu allan 
i’r UE ac maent yn gallu cyfrif tuag at ofynion y DU i ailgylchu batris os gwneir y 
gwaith ailgylchu o dan amodau sy’n cyfateb i’r Gyfarwyddeb mewn gwlad arall. 

vi. Y Gyfarwyddeb Cyfarpar Trydanol ac Electronig Gwastraff (WEEE) - mae’n 
trosglwyddo pŵer i allu pennu technolegau mewn perthynas â thrin sylweddau 
y mae’n rhaid cael gwared arnynt wrth drin WEEE a throsglwyddo’r pŵer i 
addasu is-ddeddfwriaeth berthnasol yn sgil cynnydd gwyddonol. 

 



8. Y swyddogaethau a gadwyd yn ôl a gaiff eu trosglwyddo i’r Ysgrifennydd Gwladol yn 
unig yw;- 

i. Y GCyfarwyddeb ELV – mae’n trosglwyddo pŵer i lunio rhestr o gyfyngiadau metel 
trwm yn y broses o weithgynhyrchu cerbydau, ac i lunio rhestr o eithriadau o’r 
gwaharddiadau ar ddeunyddiau a chydrannau sy’n cynnwys metelau trwm (plwm, 
mercwri, cadmiwm a chromiwm).  

ii. Y Gyfarwyddeb ELV – mae’n trosglwyddo pŵer i nodi gofynion sylfaenol tystysgrif 
ddinistrio. Yn y DU mae’r DVLA yn gyfrifol am ddatgofrestru cerbydau a chyflwyno 
tystysgrifau dinistrio i’r gofrestr cerbydau cenedlaethol.  

iii. Y Gyfarwyddeb ELV – mae’n trosglwyddo pŵer i osod safonau i gefnogi’r 
rhwymedigaeth ar weithgynhyrchwyr cerbydau i sicrhau bod cydrannau wedi’u marcio 
(labelu cynnyrch) er mwyn eu helpu i’w hailddefnyddio a’u hailgylchu. 

iv. Y Gyfarwyddeb Batris – mae’n trosglwyddo pŵer i ganiatáu eithriadau o’r gofynion 
labelu batris.  

v. Y Gyfarwyddeb WEEE – mae’n trosglwyddo pŵer i addasu’r symbol ar gyfer marcio 
cyfarpar trydanol ac electronig 

9. Ar gyfer pob un o’r pwerau sy’n cael eu trosglwyddo nid oes pŵer domestig cyfatebol. 
Mae’n bwysig ein bod ni’n trosglwyddo’r swyddogaethau hyn o fewn dwy flynedd i 
ddiwrnod cwblhau Eiddo Deallusol er mwyn sicrhau ein bod yn gallu addasu’r 
materion perthnasol yn y dyfodol. 

 
10. Ni fydd angen arfer y swyddogaethau sy’n dychwelyd a ddarperir gan Reoliadau 

2021 ar unwaith, byddant yn dod yn rhan o gyfraith yr UE a ddargedwir. Bydd 
rheolaethau presennol yn parhau i fod yn gymwys tan fod angen iddynt newid. 

 
11. Mae Rheoliadau 2021 yn cywiro gwall yn Rheoliad REUL 1306/2013 i fewnosod 

diffiniad “awdurdod priodol” (“appropriate authority”) a oedd wedi’i hepgor mewn 
camgymeriad. 

 
12. Roedd Rheoliad 10(2)(a) a (b) o Reoliadau Amaethyddiaeth (Taliadau) (Diwygiadau 

etc.) (Ymadael â’r UE) 2020 (O.S. 2020/1445) yn diwygio rheoliad 3 o Reoliadau 
Amaethyddiaeth (Swyddogaethau Deddfwriaethol) (Ymadael â’r UE) 2019 (O.S. 
2019/748), a mewnosododd ddiffiniad o “awdurdod perthnasol” (“appropriate 
authority”) yn Rheoliad REUL 1306/2013. Roedd y diffiniad hwn yn darparumai 
Gweinidogion Cymru oedd yr awdurdod perthnasol yn ddarostyngedig i bwynt (ii) o’r 
diffiniad sy’n darparu y byddai’r Ysgrifennydd Gwladol yn gweithredu gyda chaniatâd 
Gweinidogion Cymru mewn amgylchiadau penodol, cyfyngedig.  

 
13. Diddymwyd rheoliad 3 o Reoliadau Amaethyddiaeth (Swyddogaethau 

Deddfwriaethol) (Ymadael â’r UE) 2019 yn ddilynol mewn camgymeriad yn union 
cyn diwrnod cwblhau Eiddo Deallusol gan reoliad 65 o Reoliadau Amaethyddiaeth 
(Swyddogaethau Deddfwriaethol) (Ymadael â’r UE) (Rhif 2) 2019 (S.I. 2019/831). 
Mae hyn wedi golygu nad oes diffiniad ar hyn o bryd ar gyfer “awdurdod priodol” 
(“appropriate authority”) yn Rheoliad REUL 1306/2013. 

 



14. Mae Rheoliadau 2021 yn rhoi’r diffiniad ar gyfer “awdurdod priodol” (“appropriate 
authority”) yn ôl yn Rheoliad REUL 1306/2013.  

 
Pam y rhoddwyd cydsyniad 
 

15. Rhoddwyd cydsyniad i Lywodraeth y DU wneud y cywiriadau hyn mewn perthynas 
â, ac ar ran, Cymru oherwydd rhesymau megis effeithlonrwydd, hwylustod ac yn sgil 
natur dechnegol y diwygiadau. Ar ôl ystyried yn llawn a gofalus y diwygiadau a 
gynigir, yr asesiad o gyfarwyddiadau’r polisi a dadansoddiad cyfreithiol o’r gwaith 
drafftio, nid oes gwahaniaeth o ran polisi. Diben y diwygiadau hyn yw sicrhau bod y 
llyfr statud yn parhau i fod yn weithredol ar ôl ymadael â’r UE. 

 


