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Datganiad Ysgrifenedig 

Offeryn Statudol (OS) wedi’i osod yn Senedd y DU sy'n diwygio deddfwriaeth 

mewn maes datganoledig 

Rheoliadau Plaladdwyr (Dirymu) (Ymadael â'r UE) 2022 ("y Rheoliadau") 

Mae'r Rheoliadau'n dirymu deddfwriaeth uniongyrchol yr UE a ddargedwir isod sy'n 
ymwneud â phlaladdwyr, ac yn benodol deddfwriaeth mewn perthynas â chynhyrchion 
diogelu planhigion a lefelau gweddillion uchaf. Mae'r ddeddfwriaeth hon yn gyfraith yr 
UE a ddargedwir ac nid oes ei hangen bellach. 
 

• Rheoliad Gweithredu'r Comisiwn (EU) Rhif 2020/616 sy'n adnewyddu'r 
gymeradwyaeth a roddwyd i'r sylwedd actif fforamsylffwron 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'r 
Comisiwn (EU) Rhif 540/2011. 

• Rheoliad Gweithredu'r Comisiwn (EU) Rhif 2020/617 sy'n adnewyddu'r 
gymeradwyaeth a roddwyd i'r sylwedd actif metalacsyl-M, a chyfyngu ar y defnydd 
o hadau a drinnir â chynhyrchion diogelu planhigion sy'n ei gynnwys, 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’r Comisiwn (EU) Rhif 540/2011. 

• Rheoliad Gweithredu'r Comisiwn (EU) Rhif 2020/640 mewn perthynas â pheidio â 
chymeradwyo rhin propolis fel sylwedd basig yn unol â Rheoliad (EC) Rhif 
1107/2009 Senedd Ewrop a'r Cyngor mewn perthynas â gosod cynhyrchion 
diogelu planhigion ar y farchnad. 

• Rheoliad Gweithredu’r Comisiwn (EU) Rhif 2020/642 sy'n cymeradwyo'r sylwedd 
basig L-cystein, yn unol â Rheoliad (EC) Rhif 1107/2009 Senedd Ewrop a'r Cyngor 
mewn perthynas â rhoi cynhyrchion diogelu planhigion ar y farchnad, ac sy’n 
diwygio'r Atodiad i Reoliad Gweithredu’r Comisiwn (EU) Rhif 540/2011. 

• Rheoliad Gweithredu'r Comisiwn (EU) Rhif 2020/643 mewn perthynas â pheidio â 
chymeradwyo gwreiddiau Saponaria officinalis L. fel sylwedd sylfaenol, yn unol â 
Rheoliad (EC) Rhif 1107/2009 Senedd Ewrop a’r Cyngor ar roi cynhyrchion diogelu 
planhigion ar y farchnad. 

• Rheoliad Gweithredu'r Comisiwn (EU) Rhif 2020/646 sy'n cymeradwyo'r sylwedd 
actif Lafandwlyl senecioad fel sylwedd risg isel, yn unol â Rheoliad (EC) 1107/2009 
Senedd Ewrop a'r Cyngor mewn perthynas â rhoi cynhyrchion diogelu planhigion 
ar y farchnad, ac sy’n diwygio Rheoliad Gweithredu'r Comisiwn (EU) Rhif 
540/2011. 

• Rheoliad Gweithredu’r Comisiwn (EU) Rhif 2020/653 sy'n cywiro Rheoliad 
Gweithredu (EU) Rhif 540/2011 ac (EU) Rhif 2019/706 mewn perthynas â Rhif 
CAS (y Gwasanaeth Alldyniadau Cemegol) ar gyfer y sylwedd actif carfon. 
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• Rheoliad y Comisiwn (EU) Rhif 2020/703 sy'n diwygio Atodiad II i Reoliad (EC) 
Rhif 396/2005 Senedd Ewrop a'r Cyngor mewn perthynas â lefelau gweddillion 
uchaf ar gyfer deumethoad ac omethoad mewn neu ar geirios.  

• Rheoliad y Comisiwn (EU) Rhif 2020/749 sy'n diwygio Atodiad III i Reoliad (EC) 
Rhif 396/2005 Senedd Ewrop a'r Cyngor mewn perthynas â lefelau gweddillion 
uchaf  ar gyfer clorad mewn neu ar gynhyrchion. 

• Rheoliad y Comisiwn (EU) Rhif 2020/856 sy'n diwygio Atodiadau II, a III i Reoliad 
(EC) Rhif 396/2005 Senedd Ewrop a'r Cyngor ynglŷn â lefelau gweddillion uchaf 
ar gyfer cyantraniliprol, cyasoffamid, cyprodinil, ffenpyrocsimad, fflwdiocsonil, 
fflucsapyrocsad, imasalil, isoffetamid, cresocsim-methyl, lwffenwron, 
mandipropamid, propamocarb, pyraclostrobin, pyrioffenon, pyriprocsiffen a  
spinetoram mewn neu ar gynhyrchion penodol. 

• Rheoliad Gweithredu'r Comisiwn (EU) Rhif 2020/869 sy'n diwygio Rheoliad 
Gweithredu (UE) Rhif 540/2011 mewn perthynas ag estyn cyfnodau cymeradwyo'r 
sylweddau actif, befflwbwtamid, benalacsyl, benthiaffalicarb, biffenasad, boscalid, 
bromocsynil, captan, cyasoffamid, dimethomorff, etheffon, etocsasol, 
ffamacsodon, ffenamiffos, fflwmiocsasin, fflwocsastrobin, ffolpet, fformetanad, 
metribwsin, milbemectin,  Paecilomyces lilacinus straen 251, ffenmedipham, 
ffosmet, pirimiffos-methyl, propamocarb, prothioconasol ac S-metolaclor. 

• Rheoliad Gweithredu’r Comisiwn (EU) Rhif 2020/892 mewn perthynas â pheidio 
ag adnewyddu'r gymeradwyaeth a roddwyd i'r sylwedd actif beta-cyfflwthrin, yn 
unol â Rheoliad (EC) Rhif 1107/2009 Senedd Ewrop a'r Cyngor mewn perthynas 
â rhoi cynhyrchion diogelu planhigion ar y farchnad, ac sy’n diwygio Rheoliad 
Gweithredu'r Comisiwn (EU) Rhif 540/2011. 

• Rheoliad Gweithredu’r Comisiwn (EU) Rhif 2020/968 sy'n adnewyddu'r 
gymeradwyaeth a roddwyd i'r sylwedd actif pyriprocsiffen yn unol â Rheoliad (EC) 
Rhif 1107/2009 Senedd Ewrop a'r Cyngor mewn perthynas â rhoi cynhyrchion 
diogelu planhigion ar y farchnad, ac sy’n diwygio'r Atodiad i Reoliad Gweithredu’r 
Comisiwn (EU) Rhif 540/2011. 

• Rheoliad Gweithredu'r Comisiwn (EU) Rhif 2020/1003 sy'n adnewyddu'r 
gymeradwyaeth a roddwyd i'r sylweddau actif Phlebiopsis gigantea straeniau VRA 
1835, VRA 1984 ac FOC PG 410.3 fel sylweddau risg isel, yn unol â Rheoliad (EC) 
Rhif 1107/2009 Senedd Ewrop a'r Cyngor mewn perthynas â rhoi cynhyrchion 
diogelu planhigion ar y farchnad, ac sy’n diwygio'r Atodiad i Reoliad Gweithredu'r 
Comisiwn (EU) Rhif 540/2011. 

• Rheoliad Gweithredu'r Comisiwn (EU) Rhif 2020/1004 sy'n cymeradwyo'r sylwedd 
basig llaeth buwch, yn unol â Rheoliad (EC) Rhif 1107/2009 Senedd Ewrop a'r 
Cyngor mewn perthynas â rhoi cynhyrchion diogelu planhigion ar y farchnad, ac 
sy’n diwygio'r Atodiad i Reoliad Gweithredu’r Comisiwn (EU) Rhif 540/2011. 

• Rheoliad Gweithredu'r Comisiwn (EU) Rhif 2020/1018 mewn perthynas â 
chymeradwyo pyroffosffad fferrig fel sylwedd risg isel, yn unol â Rheoliad (EC) Rhif 
1107/2009 Senedd Ewrop a'r Cyngor mewn perthynas â rhoi cynhyrchion diogelu 
planhigion ar y farchnad, ac sy’n diwygio Rheoliad Gweithredu’r Comisiwn (EU) 
Rhif 540/2011. 
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• Rheoliad y Comisiwn (EU) Rhif 2020/1085 sy'n diwygio Atodiadau II a V i Reoliad 
(EC) Rhif 396/2005 Senedd Ewrop a'r Cyngor mewn perthynas â lefelau 
gweddillion uchaf ar gyfer clorpyriffos a  chlorpyriffos-methyl mewn neu ar 
gynhyrchion penodol.  

• Rheoliad Gweithredu'r Comisiwn (EU) Rhif 2020/1160 sy'n diwygio Rheoliad 
Gweithredu (UE) 540/2011 mewn perthynas ag estyn cyfnodau cymeradwyo'r 
sylweddau actif alwminiwm amoniwm sylffad, alwminiwm silcad, gwaed powdr, 
calsiwm carbonad, carbon deuocsid, rhin llwyni te, gweddillion distyllu braster, 
asidau brasterog C7 i C20, rhin garlleg, asid giberelig, giberelin, proteinau wedi’u 
hydroleiddio, sylffad haearn, cieselgwr (pridd diatomit), olewau planhigion/olew 
hadau rêp, potasiwm hydrogen carbonad, tywod cwarts, olew pysgod, cynhyrchion 
ymlid ag arogl sy'n dod o anifeiliaid neu blanhigion/braster defaid, fferomonau 
lepidopteraidd cadwyn syth, tebwconasol ac wrea. 

• Rheoliad Gweithredu'r Comisiwn (EU) Rhif 2020/1246 mewn perthynas â pheidio 
ag adnewyddu'r gymeradwyaeth a roddwyd i'r sylwedd actif ffenamiffos, yn unol â 
Rheoliad (EC) Rhif 1107/2009 Senedd Ewrop a'r Cyngor mewn perthynas â rhoi 
cynhyrchion diogelu planhigion ar y farchnad, ac sy’n diwygio'r Atodiad i Reoliad 
Gweithredu’r Comisiwn (EU) Rhif 540/2011. 

• Rheoliad Gweithredu'r Comisiwn (EU) Rhif 2020/1263 sy'n cymeradwyo'r sylwedd 
actif hydrogen carbonad fel sylwedd risg isel yn unol â Rheoliad (EC) Rhif 
1107/2009 Senedd Ewrop a'r Cyngor mewn perthynas â rhoi cynhyrchion diogelu 
planhigion ar y farchnad, ac sy’n diwygio Rheoliad Gweithredu'r Comisiwn (EU) 
Rhif 540/2011. 

• Rheoliad Gweithredu'r Comisiwn (EU) Rhif 2020/1276 mewn perthynas â pheidio 
ag adnewyddu'r gymeradwyaeth a roddwyd i'r sylwedd actif bromocsynil, yn unol 
â Rheoliad (EC) Rhif 1107/2009 Senedd Ewrop a'r Cyngor mewn perthynas â rhoi 
cynhyrchion diogelu planhigion ar y farchnad, ac sy’n diwygio'r Atodiad i Reoliad 
Gweithredu'r Comisiwn (EU) Rhif 540/2011. 

• Rheoliad Gweithredu’r Comisiwn (EU) Rhif 2020/1280 mewn perthynas â pheidio 
ag adnewyddu'r gymeradwyaeth a roddwyd i'r sylwedd actif benalacsyl, yn unol â 
Rheoliad (EC) Rhif 1107/2009 Senedd Ewrop a'r Cyngor mewn perthynas â rhoi 
cynhyrchion diogelu planhigion ar y farchnad, ac sy’n diwygio'r Atodiad i  Reoliad 
Gweithredu’r Comisiwn (EU) Rhif 540/2011. 

• Rheoliad Gweithredu gan y Comisiwn (EU) Rhif 2020/1281 mewn perthynas â 
pheidio â chymeradwyo'r sylwedd actif ethametsylffwron-methyl, yn unol â 
Rheoliad (EC) Rhif 1107/2009 Senedd Ewrop a’r Cyngor ar roi cynhyrchion diogelu 
planhigion ar y farchnad. 

• Rheoliad Gweithredu'r Comisiwn (EU) Rhif 2020/1293 sy'n diwygio Rheoliad 
Gweithredu (EU) Rhif 540/2011 mewn perthynas â'r amodau ar gyfer 
cymeradwyo'r sylwedd actif asadiractin.  

• Rheoliad Gweithredu'r Comisiwn (EU) 2020/1295 sy'n diwygio Rheoliad 
Gweithredu (EU) 2015/408 mewn perthynas â chynnwys y sylweddau actif 
carbetamid, emamectin, fflwrocloridon, gama-cyhalothrin, halosylffwron-methyl, 
ipconasol a thembotrion yn y rhestr o opsiynau posibl i’w disodli. 
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• Rheoliad Gweithredu’r Comisiwn (EU) Rhif 2020/1498 mewn perthynas â pheidio 
ag adnewyddu'r gymeradwyaeth a roddwyd i'r sylwedd actif thioffanad-methyl, yn 
unol â Rheoliad (EC) Rhif 1107/2009 Senedd Ewrop a'r Cyngor mewn perthynas 
â rhoi cynhyrchion diogelu planhigion ar y farchnad, ac sy’n diwygio'r Atodiad i 
Reoliad Gweithredu’r Comisiwn (EU) Rhif 540/2011. 

• Rheoliad Gweithredu'r Comisiwn (EU) 2020/1511 sy'n diwygio Rheoliad 
Gweithredu (EU) Rhif 540/2011 mewn perthynas ag estyn cyfnodau cymeradwyo'r 
sylweddau actif amidosylffwron, biffenocs, clorotolwron, cloffentesin, clomason, 
cypermethrin, daminosid, deltamethrin, dicamba, diffenoconasol, difflwffenican, 
ffenocsaprop-P, ffenpropidin, fflwdiocsonil, fflwffenacet, ffosthiasad, indocsacarb, 
lenasil, MCPA, MCPB, nicosylffwron, olewau paraffin, picloram, prosylffocarb, 
sylffwr, trifflwsylffwron a thritosylffwron. 

• Rheoliad y Comisiwn (EU) 2020/1565 sy'n diwygio Atodiadau II, III, a IV i Reoliad 
(EC) Rhif 396/2005 Senedd Ewrop a'r Cyngor mewn perthynas â lefelau   
gweddillion uchaf ar gyfer 1, 4-diaminobwtan, 1-methylcyclopropen, amoniwm 
asetad, biffenasad, clorantraniliprol, clormecwat, cyprodinil, calchfaen, 
mandipropamid, pupur, pyridaben, cynhyrchion ymlid: uwd gwaed, rhin gwymon a 
hydroclorid trimethylamin mewn neu ar gynhyrchion penodol. 

• Rheoliad Gweithredu’r Comisiwn (EU) 2020/1643 sy'n diwygio Rheoliad 
Gweithredu (EU) Rhif 540/2011 mewn perthynas ag estyn y cyfnod cymeradwyo 
ar gyfer y sylweddau actif ffosffid, denathoniwm bensoad, halocsiffop-P, 
imidacloprid, pencycuron and seta-cypermethrin. 

• Rheoliad Gweithredu'r Comisiwn (UE) 2020/2007 sy'n diwygio Rheoliad 
Gweithredu (EU) Rhif 540/2011 mewn perthynas ag estyn cyfnodau cymeradwyo'r 
sylweddau actif 1-decanol, 1, 4-dimethylnafft-halen, 6-bensyladenin, asecwinocyl, 
Adoxophyes orana granulovirus, alwminiwm sylffad, amiswlbrom, Aureobasidium 
pullulans (straeniau DSM 14940 a DSM 14941), asadiractin, Bacillus pumilus QST 
2808, benalacsyl-M, bicsaffen, bwpirimad, Candida oleophila straen O, 
clorantraniliprol, deusodiwm ffosffonad, dithianon, dodin, emamectin, 
fflwbendiamid, fflwometwron, fflwcsapyrocsad, fflwtriaffol, hecsythiasocs, 
imasamocs, ipconasol, isocsaben, asid L-ascorbig, sylffwr calch, olew orenau, 
Paecilomyces fumosoroseus straen FE 9901, pendimethalin, penfflwffen, 
penthiopyrad, potasiwm ffosffonadau, prosylffwron, Pseudomonas sp. straen 
DSMZ 13134, pyridalyl, pryioffenon, pyrocswlam, cwinmerac, asid S-abscisig, 
sedacsan, sintoffen, sodiwm thioswlffad arian, spinetoram, spirotetramat, 
Streptomyces lydicus straen WYEC 108, tau-fflwffalinad, tebwffenosid, tembotrion, 
thiencarbason, faliffenalad, sinc ffosffid.  

• Rheoliad Gweithredu’r Comisiwn (EU) 2020/2104 sy'n diwygio Rheoliad 
Gweithredu (EU) Rhif 540/2011 mewn perthynas ag estyn y cyfnod cymeradwyo 
ar gyfer y sylwedd actif olew paraffin. 

 

Unrhyw effaith y gall yr OS ei chael ar gymhwysedd deddfwriaethol y Senedd 
a/neu ar gymhwysedd gweithredol Gweinidogion Cymru 
 
Mae OSau cynharach wedi rhoi ar waith y prif gywiriadau sydd eu hangen i’r 
gyfundrefn reoleiddio ar gyfer plaladdwyr, Ehangodd y rhain gymhwysedd gweithredol 
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Gweinidogion Cymru drwy roi swyddogaethau iddynt (yn rhinwedd eu swyddogaeth 
fel 'Awdurdod Cymwys' i Gymru) heb eu llyffetheirio.   
 
Diben y diwygiadau  
 
Mae'r prif gywiriadau sydd eu hangen i’r gyfundrefn reoleiddio ar gyfer plaladdwyr o 
ganlyniad i ymadael â'r UE eisoes wedi cael eu rhoi ar waith drwy gyfres o OSau 
cynharach mewn perthynas ag ymadael â’r UE. Sefydlodd yr OSau hyn gyfundrefn 
reoleiddio ar gyfer plaladdwyr ym Mhrydain Fawr. Y dull a gymerwyd yn yr OSau 
cynharach hyn oedd ystyried bod cymeradwyaethau ar gyfer sylweddau actif a 
phenderfyniadau amrywiol ar derfynau gweddillion uchaf a wnaed yn yr UE cyn diwedd 
y cyfnod gweithredu wedi cael eu gwneud gan awdurdodau cymwys perthnasol 
Prydain Fawr, a sefydlu cofrestrau statudol newydd i gofnodi penderfyniadau ynghylch 
cymeradwyo sylweddau actif a rhoi grym i benderfyniadau ar bennu terfynau 
gweddillion uchaf ar gyfer plaladdwyr. Roedd hyn yn sicrhau bod holl benderfyniadau 
perthnasol yr UE yn cael eu cadw ym Mhrydain Fawr ar ôl diwedd y cyfnod gweithredu. 
Felly, roedd rheoliadau gweithredu'r UE a oedd wedi rhoi grym i’r penderfyniadau 
hynny yn flaenorol yn ddiangen a dyna pam cawsant eu diddymu. 
 
Mae bellach angen y Rheoliadau er mwyn dilyn y dull sefydledig hwn mewn perthynas 
â rheoliadau gweithredu eraill yr UE a ddaeth i rym yn rhan olaf y cyfnod gweithredu, 
ac felly'n rhy hwyr i gael sylw’r OSau cynharach mewn perthynas  ag ymadael â’r UE. 
Mae grym y rheoliadau gweithredu eraill hyn gan yr UE eisoes wedi cael ei gadw drwy'r 
darpariaethau pontio yn yr OSau cynharach mewn perthynas ag ymadael â’r UE, a'r 
cofrestrau statudol newydd, felly nid oes angen y rheoliadau gweithredu eu hunain 
mwyach. Erbyn hyn, mae angen eu dileu fel nad ydynt yn aros ar y llyfr statud. 
 
Mae'r Rheoliadau a'r Memorandwm Esboniadol cysylltiedig, sy'n nodi manylion 
tarddiad, diben ac effaith y diwygiadau ar gael yma:  
https://www.gov.uk/eu-withdrawal-act-2018-statutory-instruments/the-pesticides-
revocation-eu-exit-regulations-2022 
 
Pam rhoddwyd cydsyniad 
 
Rhoddwyd caniatâd i Lywodraeth y DU wneud y cywiriadau hyn mewn perthynas â 
Chymru am resymau effeithlonrwydd a hwylustod. Mae’r diwygiadau wedi cael eu 
hystyried yn llawn; ac nid oes unrhyw wahaniaeth o ran polisi.  
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