
 

 

Dogfennau Ategol - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, 

Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 
Lleoliad: 

Hybrid - Ystafell Bwyllgora 4 Tŷ Hywel a 

fideogynadledda drwy Zoom 

Dyddiad: Dydd Llun, 23 Ionawr 2023 

Amser: 13.30

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a: 

P Gareth Williams 

Clerc y Pwyllgor 

0300 200 6565  

SeneddDCC@senedd.cymru

Hybrid - Pecyn Atodol 
Noder bod y dogfennau a ganlyn yn ychwanegol i’r dogfennau a gyhoeddwyd yn y 

prif becyn Agenda ac Adroddiadau ar gyfer y cyfarfod hwn 
------ 

7 Papurau i'w nodi 

14.50 – 14.55   
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7.12 Gohebiaeth gan y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a'r 
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Llywodraeth y DU 

 (Tudalennau 20 - 27)  
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Mick Antoniw AS/MS 
Y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad 
Counsel General and Minister for the Constitution  

 
 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:  
0300 0604400 

Gohebiaeth.Mick.Antoniw@llyw.cymru                
Correspondence.Mick.Antoniw@gov.Wales 

 
Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  
 
We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 
in Welsh will not lead to a delay in responding.   

Ein cyf/Our ref: CG/PO/16/2023 
 
 
 
Peredur Owen Griffiths AS 
Senedd Cymru  
Bae Caerdydd 
Caerdydd  
CF99 1SN 
 
 

18 Ionawr 2023 
 
Annwyl Peredur 
 
BIL YR AMGYLCHEDD HANESYDDOL (CYMRU) 
 
Diolch ichi am eich cyfraniad i’r ddadl ar Ystyriaeth Gychwynnol y Bil neithiwr. Ymrwymais i 
ysgrifennu atoch ynglŷn â’r materion a godwyd gennych.  
 
Y panel ymgynghorol  
 
Fe wnaethoch ofyn am sicrwydd na fyddai hepgor y ddarpariaeth ar sefydlu panel 
ymgynghorol, a sefydlwyd yn Neddf yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 2016, yn golygu 
na fyddai cyngor arbenigol a di-duedd ar gael i Weinidogion Cymru.  

Mae’r rhesymau am beidio â chynnwys adrannau 38 a 39 o Ddeddf 2016 yn y Bil 
cydgrynhoi wedi eu nodi ym mharagraff 30 o’r Memorandwm Esboniadol i’r Bil, a osodwyd 
gerbron y Senedd ar 4 Gorffennaf 2022. Yn dilyn hynny rhoddais dystiolaeth i’r Pwyllgor ar y 
mater hwn ar 11 Gorffennaf, pan oeddwn yn gallu cadarnhau bod bwrdd Cadw, er bod 
Cadw yn rhan o Lywodraeth Cymru, yn cynnwys aelodau allanol a benodir drwy broses 
penodiadau cyhoeddus, sy’n darparu cyngor annibynnol ar y lefel honno os cyfyd yr angen.  

Yn ychwanegol at hynny, rwy’n fodlon fod Cadw yn gallu cael gafael ar ystod o gyngor 
arbenigol a di-duedd, ochr yn ochr â’r hyn sydd ar gael o fewn ei strwythurau eang. Ni fydd 
dileu’r darpariaethau o Ddeddf 2016, nad ydynt erioed wedi eu cychwyn, yn effeithio ar 
hynny. 
 
Polisi cynllunio 
 
Fe wnaethoch ofyn am fanylion pellach ar yr amddiffyniad y mae polisi cynllunio yn ei roi i 
dreftadaeth archaeolegol Cymru o’i gymharu â’r darpariaeth yn Neddf 1979 ar gyfer creu 
safleoedd archaeolegol. 
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Cyflwynwyd ardaloedd o bwysigrwydd archaeolegol ar gyfer Cymru, Lloegr a’r Alban gan 
Ran II o Ddeddf 1979. Nod y darpariaethau yw atal safleoedd archaeolegol rhag cael eu 
difrodi neu eu difa heb ganiatáu ar gyfer eu harchwilio a chofnodi’r olion yn gyntaf. Nid oes 
unrhyw ardaloedd erioed wedi eu dynodi yng Nghymru.  
 
Mae polisi cynllunio yn darparu mwy o amddiffyniad nac y byddai dynodiad ardal o 
bwysigrwydd archaeolegol. Mae Polisi Cynllunio Cymru a Nodyn Cyngor Technegol 24 yn 
cydnabod yr angen i gadw olion archaeolegol. Mae cadw olion archaeolegol yn parhau, pa 
un a yw’n heneb gofrestredig ai peidio, ac mae eu lleoliad yn ystyriaeth berthnasol wrth 
benderfynu ar gais cynllunio. Mae cynnal archwiliad archaeolegol a chofnodi’r olion yn cael 
eu gosod fel amodau ar ganiatâd cynllunio yn rheolaidd. 
 
Deddfwriaeth ddwyieithog 
 
Fe wnaethoch ofyn am sicrwydd y bydd darparu rhagor o ddeddfwriaeth ddwyieithog yn nod 
canolog i bob prosiect cydgrynhoi sy’n cael ei gyflwyno yn y dyfodol.  
 
Mae cyflwyno’r rhaglen Dyfodol Cyfraith Cymru yn ei gwneud yn glir y bydd yr holl waith 
rydym yn ei wneud o dan y rhaglen honno, o’r dechrau’n deg, yn golygu bod mwy o’r 
gyfraith ar gael yn ddwyieithog. Mae llunio mwy o gyfraith yn y Gymraeg, ynghyd ag ystod o 
ddeunydd esboniadol ac ategol, yn ei gwneud yn haws i’r Gymraeg gael ei defnyddio ym 
maes y gyfraith ac yn ein gweinyddiaeth gyhoeddus.  
 
Rwy’n falch o fedru cadarnhau y bydd pob Bil cydgrynhoi yn cael ei gyflwyno’n gwbl 
ddwyieithog, yn yr un modd â’r holl ddogfennau ategol.  
 
Rwy’n anfon copi o’r llythyr hwn at Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r 
Cyfansoddiad ac rwy’n fodlon i gynnwys y llythyr hwn gael ei gyhoeddi ar dudalennau’r Bil 
ar wefan y Senedd. 
 
Yn gywir, 
 
 

 
 
 
Mick Antoniw AS/MS 
Y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad 
Counsel General and Minister for the Constitution  
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Mick Antoniw AS/MS 

Y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad 
Counsel General and Minister for the Constitution 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre: 
0300 0604400 

Gohebiaeth.Mick.Antoniw@llyw.cymru 
Correspondence.Mick.Antoniw@gov.Wales 

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni 

fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  

We welcome receiving correspondence in Welsh. Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and 

corresponding in Welsh will not lead to a delay in responding.   

Huw Irranca-Davies AS 
Cadeirydd 
Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad 
Senedd Cymru 
SeneddDCC@senedd.cymru  

 19 Ionawr 2023 

Annwyl Huw, 

Diolch am eich llythyr dyddiedig 14 Rhagfyr yn gofyn am ymateb i gwestiynau yn dilyn 
fy ymddangosiad ar 5 Rhagfyr mewn perthynas â Bil Cyfraith yr UE a Ddargedwir 
(Dirymu a Diwygio). Rydym yn ddiolchgar i'r Pwyllgor am ei waith cydwybodol i ystyried 
goblygiadau'r Bil hwn.  

Mae'r ymatebion i'ch cwestiynau ar gael mewn Atodiad i'r llythyr hwn. Fodd bynnag, i 
roi'r rhain yn eu cyd-destun priodol, hoffwn wneud dau sylw pwysig a hanfodol efallai 
y bydd y Pwyllgor am eu hystyried wrth weithio ar y Bil.  

Yn gyntaf, mae Llywodraeth Cymru yn gryf yn erbyn holl fwriad y Bil. Yn gyffredinol, 
ein safbwynt ni yw bod cyfraith yr UE a ddargedwir, fel cyfraith yr UE cyn hynny, yn 
gweithio'n dda. Felly, ac eithrio diwygio'r gyfraith yn raddol fel sy'n briodol drwy gasglu 
tystiolaeth, ymgynghori â'r cyhoedd, a chwblhau trefniadau craffu deddfwriaethol yn y 
ffordd arferol, dros amser fel sy'n wir gydag unrhyw gorff o gyfreithiau, nid oeddem yn 
bwriadu diddymu, dirymu na diwygio cyfraith yr UE a ddargedwir erbyn terfyn amser 
mympwyol am resymau ideolegol. Fodd bynnag, mae cynnig deddfwriaeth fel hon a 
fyddai, yn anochel, yn diddymu mesurau diogelu economaidd, cymdeithasol ac 
amgylcheddol hanfodol yn annerbyniol ac yn anghyfrifol. Mae hyn yn arbennig o wir o 
ystyried y defnydd o amser gwerthfawr gan lywodraethau a deddfwrfeydd pan mai 
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canlyniad rhan helaeth o'r gwaith hwn yn syml fydd cadw yn y gyfraith y darpariaethau 
hanfodol hynny y byddai'r Bil yn eu dileu'n awtomatig fel arall. Ni fydd y gwaith ofer 
hwn o unrhyw fudd i neb, ac mae'n ddefnydd anffodus o adnoddau cyfyngedig yn 
Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU, o ganlyniad i'r penderfyniadau a wnaed gan 
Weinidogion Llywodraeth y DU.  

Yn ail, Bil galluogi yw'r Bil yn y bôn, a bydd ei holl oblygiadau yn dibynnu ar 
ddewisiadau polisi gan Weinidogion Llywodraeth y DU ynghylch pa ddarnau o 
ddeddfwriaeth y dylid eu cadw, eu diwygio neu eu gadael i fachludo. Oni bai ein bod 
yn cael yr wybodaeth fanwl honno, a than ei bod wedi dod i law, mae pob un ohonom 
yn gweithio mewn sefyllfa ansicr iawn, gyda'r anawsterau amlwg y mae'n eu hachosi 
i Lywodraeth Cymru, ac i'ch Pwyllgor yn eich rôl craffu. Gobeithio y bydd modd inni 
barhau i gydweithio wrth ymdrin â'r Bil hwn o dan yr amgylchiadau anffodus hyn, gan 
gydnabod ein gwahanol rolau sefydliadol, ond hefyd ein buddiannau cyffredin o ran 
uniondeb y setliad datganoli.  

Yn gywir, 

Mick Antoniw AS/MS 
Y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad 
Counsel General and Minister for the Constitution  
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ATODIAD 

Cyfraith yr UE a ddargedwir a wnaed yng Nghymru 

1. Gwnaethoch ddweud wrthym fod yn rhaid i ffocws Llywodraeth Cymru fod,
yn gyntaf, ar sicrhau bod cyfraith ein hunain yr UE a ddargedwir yn cael ei
dadansoddi a’i dargadw ac mai’r gyfraith sydd wedi'i gwneud yng Nghymru
sy’n cael ffocws (Cofnod y Trafodion, 242). A yw'r dadansoddiad hwnnw
wedi’i gwblhau? Os nad yw, beth yw eich dyddiad targed i’w gwblhau?

Rydym yn gweithio tuag at gael rhestr derfynol o gyfraith yr UE a ddargedwir cyn 
gynted ag y bo modd. Mae hon yn dasg gymhleth, a byddwn yn fwy na pharod i rannu'r 
newyddion diweddaraf am gynnydd â'ch Pwyllgor.  

Adolygu cyfraith yr UE a ddargedwir 

2. Gwnaethoch chi a'ch swyddogion ddweud bod timau polisi Llywodraeth
Cymru yn gweithio'n agos gyda'u timau cyfatebol yn Whitehall i ddadansoddi
taenlenni o ddata a luniwyd gan yr adrannau yn Whitehall i weld a ydych yn
cytuno â'r dadansoddiad hwnnw (Cofnod y Trafodion, 242 i 254). Beth yw'r
dyddiad targed i gwblhau'r gwaith hwnnw?

Er ein bod wedi cael rhywfaint o wybodaeth gan Lywodraeth y DU nid yw'n 
gynhwysfawr. Rydym yn parhau i gael gwybodaeth fesul tipyn, ond rydym yn ystyried 
unrhyw wybodaeth ac yn mynd i'r afael â hi wrth iddi ddod i law. Gobeithio y bydd 
darlun mwy llawn gennym yn y dyfodol agos fel y bydd modd inni gynnal asesiad 
priodol ohoni.  

Dull Llywodraeth Cymru 

3. A yw Llywodraeth Cymru wedi cael sicrwydd gan Lywodraeth y DU na fydd
yn newid nac yn dileu cyfraith yr UE a ddargedwir ddatganoledig heb
gydsyniad Llywodraeth Cymru? Os felly, a yw Llywodraeth y DU yn bwriadu
diwygio'r Bil i adlewyrchu'r ymrwymiad hwn?

Rydym yn parhau i drafod â Llywodraeth y DU am y mater hwn, ond yn dal i aros am 
y sicrwydd angenrheidiol.  

4. Gwnaethoch ddweud wrthym os na chymerir mesurau i allu nodi a deall yr
hyn y dymunir ei ddargadw, y bydd popeth arall yn mynd (Cofnod y
Trafodion, 295). At hynny, gwnaethoch ddweud nad ydych wedi penderfynu
eto ar eich dull o ddargadw cyfraith yr UE a ddargedwir ond eich bod am
sicrhau bod Llywodraeth Cymru yn canolbwyntio ar y meysydd pwysicaf.

a. Felly, a allwch gadarnhau nad ydych yn bwriadu arbed holl
gyfreithiau’r UE a ddargedwir mewn meysydd datganoledig?

b. Ar ba sail y byddwch yn penderfynu pa feysydd sydd bwysicaf i
Lywodraeth Cymru?
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c. A allwch ddweud wrthym pa feysydd yw'r rhain neu, os na allwch, pryd
y byddwch yn gallu dweud wrthym?

d. Beth yw'r risgiau i'r meysydd y bernir nad ydynt yn bwysig neu eu bod
yn llai pwysig a sut y penderfynwyd arnynt?

e. Sut y byddwch yn lliniaru ac yn rheoli'r risgiau sy'n gysylltiedig â hyn,
yn enwedig os nad ydych yn cynnal eich asesiad effaith eich hunan
(Cofnod y Trafodion, 256)?

Nid ydym yn bwriadu gadael i gyfraith yr UE a ddargedwir mewn meysydd 
datganoledig ddod i ben, oni bai bod rhesymau da iawn dros wneud hyn. Fodd bynnag, 
fel mater o lywodraethu da, bydd angen sicrhau bod ein safbwynt terfynol ar 
offerynnau penodol yn ystyried unrhyw benderfyniadau a wneir gan Lywodraeth y DU 
mewn perthynas â chyfraith bresennol yr UE a ddargedwir ar gyfer Lloegr; neu, mewn 
perthynas â chyfraith bresennol yr UE a ddargedwir ar faterion a gedwir yn ôl sy'n 
effeithio ar faterion datganoledig yng Nghymru. Pan fo Llywodraeth y DU am adolygu 
unrhyw ddarn o gyfraith yr UE a ddargedwir sy'n effeithio ar fater datganoledig, 
byddwn yn disgwyl i Lywodraeth y DU fynd ati i gydweithio â ni ar hyn.  

At hynny, rydym yn awyddus i gadw holl gyfreithiau'r UE a ddargedwir sy'n ymwneud 
â Chymru, yn ddarostyngedig i'r cafeat uchod.  

5. Gwnaethoch ddweud wrthym y gallech fabwysiadu dull brysbennu, lle
rydych yn ceisio nodi’r meysydd y mae’n amlwg eu bod yn ymwneud â
materion datganoledig fel y materion pwysicaf, yn hytrach na materion
technegol, er mwyn sicrhau y canolbwyntir ar y meysydd pwysicaf (Cofnod
y Trafodion, 277). Beth yw ystyr materion technegol yn y cyd-destun hwn?

Rydym yn aros i gael rhestr gyfoes a chynhwysfawr o gyfreithiau'r UE a ddargedwir, a 
datganiadau o fwriad y polisi o ran offerynnau'r cyfreithiau hyn gan Lywodraeth y DU. 
O ystyried pa mor gymhleth yw'r cydberthnasau rhwng ac o fewn cyfreithiau’r UE a 
ddargedwir yn y DU, bydd gwybodaeth am fanylion bwriadau’r DU yn ein helpu i 
ddadansoddi’r darnau o gyfraith yr UE a ddargedwir y gellid eu cadw heb arwain at 
gymhlethdodau (ac felly byddai angen darn o waith technegol er mwyn eu cadw, ond 
dim mwy na hynny). Bydd hefyd o gymorth inni ddadansoddi’r cyfreithiau hynny y mae 
angen eu hystyried yn ddyfnach o ran pa un a ddylwn eu cadw ai peidio a sut, er 
enghraifft, am fod Llywodraeth y DU yn cynnig eu diddymu neu eu diwygio o ran Lloegr 
neu mewn perthynas â materion a gedwir yn ôl sy'n effeithio ar faterion datganoledig 
yng Nghymru.  

6. Gwnaethoch ddweud wrthym eich bod yn credu bod y Bil wedi creu cryn
ansicrwydd i Lywodraeth Cymru. Fodd bynnag, mae rhanddeiliaid wedi eich
cyhuddo o fegino/waethygu hyn drwy beidio â nodi eich dull yn glir. I ba
raddau y gallai Llywodraeth Cymru leihau'r ansicrwydd hwn?

7. Beth y bydd Llywodraeth Cymru yn ei wneud i roi sicrwydd i randdeiliaid o’i
strategaeth gyffredinol mewn perthynas â chyfraith yr UE a ddargedwir ac
am y camau y mae'n eu cymryd i ymdrin â'u pryderon?

O ran Cwestiynau 6 a 7, fel y nodwyd yn y llythyr eglurhaol, menter Llywodraeth y DU 
yw'r Bil, ac nid ydym yn cytuno ag ef. Ymrwymiad Llywodraeth y DU i'r Bil, heb eglurder 
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ynghylch beth fydd yn digwydd i bob darn o ddeddfwriaeth, sy'n creu'r ansicrwydd. 
Prin iawn fydd ein gallu i liniaru hynny i randdeiliaid yng Nghymru tan ein bod wedi 
cael yr eglurder hwnnw gan Lywodraeth y DU. Rydym yn bwriadu ymgysylltu â'r 
Senedd ac â rhanddeiliaid ar y gwaith hwn.  

8. Gwnaethoch ddweud wrthym y bydd Llywodraeth Cymru am ddargadw
cyfraith ac na fydd am i safonau ostwng. Felly, bydd am sicrhau ei bod yn
dargadw safonau. (Cofnod y Trafodion, 277). Sut y byddwch yn cynnal neu'n
gwella safonau os ydynt yn cael eu gwanhau neu eu lleihau o dan y Bil, naill
ai drwy hepgoriad neu drwy gamau a gymerir gan Lywodraeth y DU?

Mae safbwynt Llywodraeth Cymru yn glir fel y nodwyd uchod yng Nghwestiwn 4: Nid 
oes gennym awydd na bwriad i ddiddymu unrhyw gyfraith yr UE a ddargedwir sy'n 
gymwys i Gymru ac sydd o fewn maes lle mae cymhwysedd wedi ei ddatganoli, nac i 
adael i unrhyw gyfraith o'r fath ddod i ben o ganlyniad i’r Bil, oni bai bod rhesymau da 
iawn dros wneud hyn. Fodd bynnag, fel y nodwyd uchod, o ganlyniad i ymwahanu 
trawsffiniol, bydd angen inni ystyried safbwynt a bwriadau Llywodraeth y DU wrth 
wneud ein penderfyniadau, o ran y goblygiadau i Gymru o arfer dulliau penodol mewn 
meysydd polisi penodol.  

Arbed cyfraith yr UE a ddargedwir 

9. Gwnaethoch ddweud y daw'r cymhlethdod o wybod maint yr hyn y mae
Llywodraeth Cymru yn mynd i'w wneud. Er enghraifft, mewn maes enfawr â
3,800 neu fwy o ddarnau o ddeddfwriaeth, os yw Llywodraeth y DU yn
penderfynu y dylai ddargadw nifer fawr ohonynt, mae hynny'n datrys rhan
o'r broblem. Mae'n datrys rhan o'r broblem ac yn ei gwneud yn llawer haws
rheoli'r meysydd sydd heb eu dargadw.

a. Mae hyn yn awgrymu i ni y bydd Llywodraeth Cymru yn gohirio
penderfyniadau a chamau i Lywodraeth y DU wneud rheoliadau. A yw
hyn yn gywir? Oes gennych bryderon am yr hyn y mae'r dull hwn yn
ei olygu ar gyfer Cymru, gan gynnwys y Senedd?

Byddai'n well gennym gadw holl gyfreithiau'r UE a ddargedwir sy'n gymwys i Gymru, 
oni bai bod rhesymau da iawn dros beidio â gwneud hynny. Yn gyffredinol, os bydd 
Llywodraeth y DU yn cadw darn o gyfraith yr UE a ddargedwir ar gyfer Lloegr, wedyn 
mwy na thebyg byddwn yn gwneud yr un peth mewn cysylltiad â materion 
datganoledig yng Nghymru. Byddai angen ystyried hefyd sut yn ymarferol y byddai 
modd cyflawni hyn.    

b. A fydd Llywodraeth Cymru yn aros i weld yr hyn y mae Llywodraeth y
DU yn ei arbed ac yn penderfynu wedyn ar yr hyn y mae angen iddi hi
ei hun ei arbed?

Fel y nodwyd yn yr ateb i a. uchod, byddai'n well gennym gadw holl gyfreithiau'r UE a 
ddargedwir sy'n gymwys i Gymru, oni bai bod rhesymau da iawn dros beidio â gwneud 
hynny. Fodd bynnag, os bydd Llywodraeth y DU yn penderfynu newid cyfraith yr UE 
a ddargedwir ar ochr Lloegr o'r ffin, mae penderfyniadau cymhleth ynghylch polisïau y 
mae angen eu gwneud. Byddai angen asesu'n briodol y goblygiadau economaidd, 
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cymdeithasol ac amgylcheddol a'r risgiau i Gymru ar gyfer pob un o'r meysydd hyn o 
newid i'r sefyllfa bresennol a fyddai’n cael eu cyflwyno gan Lywodraeth y DU. Bydd 
angen ystyried yn yr un ffordd y newidiadau a gynigir gan Lywodraeth y DU i 
ddeddfwriaeth a gedwir yn ôl sy'n effeithio ar faterion datganoledig yng Nghymru.  

Gwelliannau 

10. Yn ogystal â'r gwelliant unigol i'r Bil rydym yn gwybod eich bod wedi gofyn
amdano (mewn perthynas â gallu Gweinidogion Cymru i estyn dyddiad
machlud hyd at 23 Mehefin 2026), gwnaethoch ddweud y byddech yn annog
newidiadau sy'n rhoi'r gwarantau a geisiwyd a gwnaethoch sôn yn benodol
am bwerau cydredol yn y Bil a phwerau swyddogion y gyfraith mewn
llywodraethau datganoledig (Cofnod y Trafodion, 285). Gwnaethoch ddweud
hefyd y byddai Llywodraeth Cymru yn gwneud y pethau arferol o ran
sesiynau briffio a thrafodaethau, o ran ymgysylltu â Llywodraeth y DU a
phartïon â buddiant, y byddant oll yn gwneud eu sylwadau eu hunain (Cofnod
y Trafodion, 289).

a. Pa newidiadau penodol i'r Bil ydych yn eu ceisio?
b. A allwch gadarnhau eich bod wedi gwneud ceisiadau ffurfiol i

Lywodraeth y DU ac, os nad ydych wedi, pryd y byddwch yn gwneud
hynny?

c. Pam nad yw eich newidiadau arfaethedig wedi’u nodi yn eich
Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol, sy’n rhestru un gwelliant yn
unig, i'w ystyried gan y Pwyllgor hwn a'r Senedd ehangach?

d. Gwnaethoch ddweud y gallwn ddisgwyl i Lywodraeth Cymru gyflwyno
mwy o welliannau a'ch bod wedi’u nodi. Pryd y bydd y Senedd yn cael
cyfle i graffu arnynt?

e. Rydych yn sôn mai opsiwn sydd ar gael i Lywodraeth Cymru yw
dibynnu ar eraill i gyflwyno gwelliannau sy'n adlewyrchu eich
safbwynt, yn hytrach na gweithredu ar y cyd. A allech roi mwy o
wybodaeth am hyn a chadarnhau pwy yw “eraill” yn y cyd-destun
hwn?

Rydym wedi bod yn cysylltu â Llywodraeth y DU dros nifer o fisoedd i drafod y pryderon 
sydd gennym am y Bil. Fel y nodwyd yn y Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol, 
mae'r rhain yn ymwneud â phwy sy'n cael arfer y pŵer i estyn y terfyn amser ar gyfer 
machludo, ond maent hefyd yn ymwneud â mater cydsyniad ar gyfer arfer pwerau 
cydredol gan Weinidogion Llywodraeth y DU mewn meysydd datganoledig, y terfyn 
amser penodol ar gyfer machludo, y baich rheoleiddio a'r pwerau o ran ymyrryd a 
chyfeirio sy'n arferadwy gan Swyddogion y Gyfraith yn y DU. Rydym wedi gofyn am 
newidiadau i'r Bil mewn perthynas â phob un o'r materion hyn. Rydym wedi codi'r 
materion hyn mewn gohebiaeth â Gweinidogion arweiniol y DU ar gyfer y Bil, mewn 
cyfarfodydd â Gweinidogion ac yn fy ymateb ysgrifenedig ar y Bil i’r Pwyllgor Biliau 
Cyhoeddus, gyda'r nod o sicrhau gwelliannau i fynd i'r afael â nhw.  

Er ein bod wedi gobeithio y byddai modd gwneud cynnydd, ac y byddai synnwyr 
cyffredin yn ennill y dydd, nid yw Gweinidogion Llywodraeth y DU wedi rhoi sicrwydd 
inni eto eu bod yn fodlon gwneud newidiadau i'r Bil i fynd i'r afael â'n pryderon.  
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Ar y cyd â cheisio sicrhau newidiadau i'r Bil gan Lywodraeth y DU, roedd y Bil ymhlith 
y pynciau hynny a drafodwyd ag aelodau Tŷ'r Arglwyddi yr wythnos diwethaf.  

11. O dan gymal 15 o'r Bil, bydd Gweinidogion yn cael eu hatal rhag cynyddu'r
baich rheoleiddio wrth ddirymu neu amnewid cyfraith yr UE a ddargedwir.
Gwnaethoch sôn bod hyn yn gyfyngiad sy'n gwbl annerbyniol (Cofnod y
Trafodion, 269). Felly, pam nad ydych wedi gofyn am welliant i ddileu'r
cyfyngiad hwn o'r Bil?

Gweler yr ateb i gwestiwn 10 uchod. 

12. Rydych wedi gwneud sylwadau o'r blaen am y pwerau enfawr a fydd yn cael
eu rhoi i Weinidogion drwy'r Bil hwn. Gwnaethoch ddweud wrthym fod y
rhain yn bwerau na fyddai’n ddymunol, dan amgylchiadau arferol, eu rhoi i
lywodraethau. At hynny, gwnaethoch ddweud nad yw'n gwestiwn a yw
Llywodraeth Cymru am eu cael. Mae'n debyg na fydd dewis – bydd yn rhaid
arfer y pwerau er mwyn dargadw deddfwriaeth sy'n cynnal safonau, pethau
rydym yn gytûn arnynt mewn meysydd datganoledig (Cofnod y Trafodion,
291). A ydych wedi gofyn i'r Bil gael ei ddiwygio er mwyn codi'r
gweithdrefnau craffu sy’n gysylltiedig â'r pwerau os yw Gweinidogion Cymru
yn eu harfer, a phryd y cânt eu harfer?

Fel y nodwyd uchod, rydym wedi datgan yn gryf ein pryderon ynghylch y Bil i 
Lywodraeth y DU. Fodd bynnag, os caiff ei basio fel y'i drafftiwyd, bydd rhaid inni arfer 
y pwerau a roddwyd i Weinidogion Cymru er mwyn gwneud penderfyniadau ynghylch 
cyfraith yr UE a ddargedwir mewn meysydd datganoledig, lle y bo'n bosibl, fel rhan o'n 
gwaith i amddiffyn y setliad datganoli. Fodd bynnag, mae'r Memorandwm Cydsyniad 
Deddfwriaethol yn nodi ein pryderon y bydd y ddarpariaeth fachlud yn golygu na fydd 
rôl gan Senedd y DU na'r deddfwrfeydd datganoledig o ran craffu na goruchwylio 
mewn achosion pan fo cyfraith yr UE a ddargedwir yn cael ei adael i fachludo'n 
awtomatig. Ni fydd hyn yn caniatáu digon o amser i ymgynghori'n effeithiol ar 
newidiadau arfaethedig i gyfraith yr UE a ddargedwir, a allai arwain at broblemau nad 
ydynt yn hysbys ar hyn o bryd ac effeithiau negyddol posibl, er enghraifft effeithiau ar 
grwpiau gwarchodedig.  

Ymwahanu ac anghydfodau 

13. A ydych wedi nodi meysydd lle y mae gennych fwriadau polisi sy'n
ymwahanu â rhai llywodraethau eraill y DU?

Gan fod bwriadau polisi manwl a chynhwysfawr Llywodraeth y DU mewn unrhyw faes 
penodol naill ai ddim yn glir eto neu ond yn dechrau dod i'r amlwg, nid yw'n bosibl rhoi 
ateb pendant i'r cwestiwn hwn ar y cam hwn.  

14. Pan wnaethom ofyn i chi sut y gellid datrys anghydfodau, gwnaethoch
ddweud wrthym ei bod yn annhebygol y bydd y broses rynglywodraethol
newydd sydd wedi'i sefydlu yn arbennig o ddelfrydol ac efallai y gellir creu
rhywbeth yn benodol i geisio datrys yr anghytundebau (Cofnod y Trafodion,
279).
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a. A allwch egluro pam na fyddai'r strwythurau a grëwyd yn ddiweddar
ar gyfer datrys anghydfod rhynglywodraethol y strwythurau priodol i'w
defnyddio i ddatrys anghydfodau yn y maes hwn?

b. A allwch chi gadarnhau, lle y bo’n berthnasol, y byddai anghydfodau’n
mynd drwy broses berthnasol y fframweithiau cyffredin yn y lle
cyntaf?

c. O gofio’r angen am gamau amserol oherwydd y dyddiad machlud 31
Rhagfyr 2023, pa mor realistig ydyw y gellid creu proses datrys
anghydfod newydd?

Byddwn bob amser yn cadw'r hawl i uwchgyfeirio materion o fewn y weithdrefn Osgoi 
a Datrys Anghydfodau y cytunwyd arni yn dilyn yr Adolygiad o Gysylltiadau 
Rhynglywodraethol a luniwyd ar y cyd, pan fo'n briodol gwneud hynny. Dylid gweld y 
broses ddatrys sy'n rhan o'r Adolygiad o Gysylltiadau Rhynglywodraethol fel rhan o 
system ehangach o gysylltiadau rhynglywodraethol, ac fel proses i'w defnyddio pan 
fetho popeth arall. Mae hyn yn rhan annatod o'r mecanwaith a osodir ganddo – cytunir 
y dylai’r mecanwaith hwnnw roi anogaeth i osgoi anghydfodau drwy sicrhau bod 
strwythurau cyfathrebu a llywodraethu effeithiol ar waith ar bob lefel, o swyddogion 
hyd at weinidogion.  Fel y gwyddoch, nid yw'r trefniadau Osgoi Anghydfodau yn lleihau 
effaith y darpariaethau cyfreithiol yn y setliadau datganoli sy'n llywodraethu materion 
sy'n gysylltiedig â chymhwysedd deddfwriaethol. Byddai angen inni ystyried bob 
amser y fforwm priodol lle y gellir cyflwyno ein pryderon, yn benodol pan fo anghydfod 
ynghylch cymhwysedd pwy y mae unrhyw ddarn o ddeddfwriaeth ynddo.  

Bydd Fframweithiau Cyffredin yn chwarae rhan mewn elfennau o'r broses datrys 
anghydfodau sy'n gysylltiedig â chyfraith yr UE a ddargedwir, er y bydd yr amser sydd 
ar gael i ymgymryd â'r gwaith hwn yn cael effaith anferth ar y gallu i gymryd rhan lawn 
yn y broses hon. Rhaid cofio hefyd nad yw pob maes cyfraith yr UE a ddargedwir yn 
dod o dan Fframwaith Cyffredin.  

Mae'r terfyn amser presennol ar gyfer machludo yn golygu nad yw'n realistig credu y 
gellid creu proses addas ar gyfer datrys anghydfodau mewn pryd i wasanaethu'r 
broses yn briodol. Cyfrifoldeb Llywodraeth y DU yw hyn, nid Llywodraeth Cymru.  

Capasiti ac adnoddau 

15. Dywedodd y Prif Weinidog wrth y Pwyllgor Craffu ar Waith y Prif Weinidog ar
9 Rhagfyr, gan nad oes gan Lywodraeth Cymru gapasiti dros ben, y bydd
angen capasiti dargyfeiriedig o'i rhaglen ddeddfwriaethol i weithio ar y Bil. O
gofio sylwadau'r Prif Weinidog, pryd y bydd penderfyniadau'n cael eu
gwneud ynghylch pryd a ble y bydd adnoddau'n cael eu dargyfeirio, ac a
fyddwch yn ymrwymo i ddiweddaru'r Senedd cyn gynted ag y mae
penderfyniadau'n cael eu gwneud?

16. Gwnaethoch ddweud wrthym fod Llywodraeth Cymru am gyflawni ei rhaglen
ddeddfwriaethol ond bod ansicrwydd ynghylch y galw y bydd y Bil yn ei roi
ar adnoddau. A ydych yn cydgysylltu trafodaethau'r Cabinet ynghylch eich
pryderon am gyflawni'r rhaglen ddeddfwriaethol?
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O ran Cwestiynau 15 a 16, am y rhesymau a nodwyd uchod, nid yw'n bosibl asesu 

maint yr effaith ar y rhaglen ddeddfwriaethol yn llawn tan ein bod yn gwybod manylion 

cynlluniau Llywodraeth y DU ar gyfer cyfraith yr UE a ddargedwir fel y mae'n gymwys 

yn Lloegr, yn benodol i ba raddau y mae'n bwriadu diwygio'r corff hwn o gyfreithiau.  

Bydd trafodaethau ar y mater hwn yn parhau rhwng Gweinidogion wrth i'r sefyllfa 

ddatblygu, a byddwn yn parhau i ymgysylltu â'r Senedd ar y rhaglen ddeddfwriaethol. 

Effaith a rôl y Senedd 

17. Gwnaethoch ddweud hefyd eich bod yn credu bod un peth yn glir: mae'n
gwneud y math o waith craffu manwl a'r amserlen ar gyfer hynny'n hynod
anodd a bod yn rhaid edrych ar sut y bydd hynny'n gweithio. Gwnaethoch
ddweud wrthym y bydd angen cydweithio’n agos iawn rhwng y Llywodraeth
a'r Senedd o ran dealltwriaeth o’r hyn yn union sy'n ofynnol, yr hyn sy'n
digwydd a’r ffordd orau o reoli hynny. Nid yw'n fater i Lywodraeth Cymru yn
unig; yn amlwg, mae'n fater i'r Senedd ei hun, o ran sut y mae'n craffu ac yn
asesu'r camau hefyd (Cofnod y Trafodion, 307).

a. Sut y bydd Llywodraeth Cymru yn manteisio i'r eithaf ar y cyfleoedd
craffu a roddir i'r Senedd?

b. Sut y bydd Llywodraeth Cymru yn cynnwys y Senedd wrth benderfynu
ar yr hyn sy'n ofynnol o ganlyniad i'r Bil?

Yn gyffredinol, mae'n rhy gynnar i ateb y cwestiwn hwn yn fanwl gywir am ein bod, 
unwaith eto, yn gofyn am wybodaeth gynhwysfawr gan Lywodraeth y DU am ei 
phenderfyniadau.  

Byddwn yn disgwyl y bydd y Senedd yn cael y cyfle, yn y ffordd arferol, i graffu ar 
unrhyw gynigion sy'n ymwneud â chyfraith yr UE a ddargedwir. Byddwn yn ymgysylltu 
â'r Senedd ar hyn.  

Mae'n anodd mesur hyd a lled y dasg o benderfynu'r hyn sy'n ofynnol, neu roi bys 
arni'n bendant. Byddwn yn disgwyl i Weinidogion roi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r 
Senedd drwy Ddatganiadau gan Weinidogion pan fydd y dasg yn gliriach.  

18. Ni wnaethoch gadarnhau i ni eich bod yn cysylltu â'r Llywydd a'r Pwyllgor
Busnes ynghylch yr effaith bosibl ar amserlen y Senedd. A allech gadarnhau
bod trafodaethau'n cael eu cynnal? Os nad ydynt, a yw Llywodraeth Cymru
yn aros am eglurder gan Lywodraeth y DU cyn gwneud hynny?

Byddwn yn cysylltu â'r Llywydd a'r Pwyllgor Busnes o ran amserlen y Senedd pan 
fyddwn wedi cael digon o wybodaeth gan Lywodraeth y DU i allu cynnal trafodaethau 
ystyrlon ynghylch y goblygiadau posibl.  

Tirwedd reoleiddiol 

19. A fyddai'r Bil yn cyflwyno terfyn rheoleiddiol?
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Mae'r pŵer yng nghymal 15 o'r Bil i ddirymu neu ddisodli yn cynnwys gofyniad sy'n 
pennu na chaiff unrhyw newidiadau i ddarn o gyfraith yr UE a ddargedwir, nac unrhyw 
gyfraith sy'n disodli darn o gyfraith yr UE a ddargedwir, gynyddu'r baich rheoleiddio. 
Fodd bynnag, nid yw ystyr penodol hyn yng nghyd-destun y Bil yn glir, ond ymddengys 
bod y Bil wedi cael ei ddrafftio i olygu bod modd ystyried beth yw baich rheoleiddio 
mewn modd eang iawn. At hynny, nid yw Llywodraeth y DU wedi gwneud datganiad 
polisi penodol ar ystyr y ddarpariaeth hon.  

Fodd bynnag, gellir dadlau bod natur y Bil, a newidiadau posibl gan Lywodraeth y DU 
i gyfraith yr UE a ddargedwir, yn cynyddu'r baich rheoleiddio i rai busnesau, o leiaf yn 
y tymor byr, wrth iddynt addasu i safonau newydd, hyd yn oed os yw'r safonau’n is.  

20. Sut y gallai’r Bil effeithio ar bolisïau Llywodraeth Cymru a’i gallu i wella
safonau, lle y bo’n bosibl, ar ôl Brexit?

Nid yw'r Bil yn ei hanfod yn gwerthfawrogi’r ffordd y mae angen rhoi egwyddorion 
datganoli ar waith ym maes polisi rheoleiddio yn y DU, ers iddi ymadael â’r UE. Mae 
yna hefyd bryderon y bydd Deddf Marchnad Fewnol y DU yn cael rhagor o effeithiau 
pe bai ymwahanu rheoleiddio (er enghraifft, os bydd Llywodraeth y DU yn diwygio 
neu'n diddymu cyfraith yr UE a ddargedwir ar gyfer Lloegr). Gallai hyn arwain at 
oblygiadau sylweddol o ran y gallu i gynnal a gwella safonau, yn ymarferol, yng 
nghyfraith yr UE a ddargedwir yng Nghymru.  

21. Mae Llywodraeth y DU wedi nodi na fydd mesurau diogelu amgylcheddol yn
cael eu gwanhau ac y gall y gwledydd datganoledig gadw deddfwriaeth o
fewn eu cymhwysedd. Pa fesurau diogelu amgylcheddol y bydd Llywodraeth
Cymru yn eu cadw?

Nid yw Llywodraeth Cymru yn bwriadu gwanhau mesurau diogelu amgylcheddol 
presennol, y mae'r rhan fwyaf ohonynt yn deillio o gyfraith yr UE a ddargedwir. Rydym 
yn bwriadu ystyried pob opsiwn ac, ar y lleiaf, byddwn yn gweithio i geisio sicrhau bod 
cyfraith yr UE a ddargedwir ar fesurau diogelu amgylcheddol yn cael ei chymhathu 
erbyn y terfyn amser ar gyfer machludo.  

Rhanddeiliaid 

22. Gwnaethoch ddweud wrthym y bydd yn rhaid ymgysylltu â rhanddeiliaid
oherwydd y bydd yn rhaid cael dealltwriaeth o rai o'r camau sydd wedi'u
cymryd. Gwnaethoch ddweud mai'r broblem yw nad yw'n gwbl glir â phwy y
bydd Llywodraeth Cymru yn ymgysylltu, i ba raddau, ac ym mha fframwaith
(Cofnod y Trafodion, 350).

a. A allech egluro a yw Llywodraeth Cymru yn ymgysylltu â rhanddeiliaid
ar y Bil ar hyn o bryd, neu pryd y mae'n bwriadu gwneud os nad yw’n
gwneud hynny eto?

b. Gwnaethoch nodi amaethyddiaeth a'r amgylchedd fel meysydd lle y
bydd ffocws mawr yr ydych yn rhagweld y byddant yn ddwys iawn
(Cofnod y Trafodion, 323). A yw Llywodraeth Cymru yn blaenoriaethu
ymgysylltu â rhanddeiliaid yn y meysydd hyn?
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c. Sut y byddwch yn ymgysylltu â rhanddeiliaid er mwyn penderfynu pa
faterion sy'n bwysig iddynt?

Rydym eisoes wedi datgan yn glir ein pryderon cyffredinol ynghylch y Bil a'n 
gwrthwynebiad iddo. Ymgysylltu â rhanddeiliaid ar sail sectorau sydd ei angen, a 
hynny yng ngolau penderfyniadau Llywodraeth y DU ynghylch y newidiadau i gyfraith 
yr UE a ddargedwir y mae'n bwriadu eu gwneud.  

Mae'r meysydd rydych yn cyfeirio atynt yn berthnasol i gyfran sylweddol o gyfraith yr 
UE a ddargedwir sydd o fewn maes lle mae cymhwysedd wedi ei ddatganoli. Felly, 
byddwn yn disgwyl ymgysylltu cymaint â phosibl â rhanddeiliaid yn y meysydd hynny 
pan fydd dull gweithredu Llywodraeth y DU yn glir.  

Y Bil Amaethyddiaeth 

Gwnaethoch ddweud wrthym fod y Bil Amaethyddiaeth yn cynnwys elfennau o 
gyfraith yr UE a ddargedwir, a gall fod materion a fydd yn codi yn ystod y broses 
hon y mae angen mynd i'r afael â nhw; ond nid yw'n glir beth allai'r materion 
hynny fod ar hyn o bryd (Cofnod y Trafodion, 335).  

23. Pam oedd yn briodol defnyddio'r Bil Amaethyddiaeth fel cyfrwng i ddarparu
pwerau eang i Weinidogion Cymru ddiwygio cyfraith yr UE a ddargedwir pan
nad yw Llywodraeth Cymru wedi cynnal dadansoddiad o oblygiadau Bil
Cyfraith yr UE a Ddargedwir yn y maes polisi hwn?

Fel y nodwyd uchod, rydym wrthi’n ystyried ein hymateb i'r sefyllfa sydd, i bob pwrpas, 
wedi ei chreu o ganlyniad i’r ffaith bod Llywodraeth y DU yn adolygu cyfraith yr UE a 
ddargedwir. Yn gyffredinol ein safbwynt yw bod cyfraith yr UE a ddargedwir, fel cyfraith 
yr UE cyn hynny, yn gweithio'n dda ac felly, ac eithrio diwygio'r gyfraith yn raddol fel 
sy'n briodol dros amser fel sy'n wir gydag unrhyw gorff o gyfreithiau, nid oeddem yn 
bwriadu diddymu, dirymu na diwygio cyfraith yr UE a ddargedwir erbyn terfyn amser 
mympwyol am resymau ideolegol.  

Ar ben hynny, nid yw'n sicr eto sut beth fydd fersiwn derfynol Bil Cyfraith yr UE a 
Ddargedwir, pa un a fydd yn symud ymlaen mewn gwirionedd i gael y Cydsyniad 
Brenhinol ai peidio, ac nid yw’n sicr chwaith beth fydd yn digwydd i bob darn o gyfraith 
yr UE a ddargedwir. O ganlyniad, mae Bil Amaethyddiaeth (Cymru) yn symud ymlaen 
ar sail yr hyn sy'n hysbys eisoes.  

24. Ai bwriad Llywodraeth Cymru yw arbed cyfraith yr UE a ddargedwir y mae'r
Bil Amaethyddiaeth yn dibynnu arni o dan Fil Cyfraith yr UE a Ddargedwir?
Beth sy'n digwydd os yw cyfraith yr UE a ddargedwir y mae'r Bil yn dibynnu
arni’n cael ei dirymu gan Lywodraeth y DU? A yw Llywodraeth y DU yn
ymwybodol o angen Llywodraeth Cymru i gyfraith yr UE a ddargedwir barhau
i fod ar waith er mwyn gweithredu'r Bil Amaethyddiaeth?

Fel y mae wedi'i ddrafftio ar hyn o bryd, mae pwerau gan Bil Cyfraith yr UE a 

Ddargedwir y gallai Llywodraeth Cymru eu harfer er mwyn cadw cyfraith yr UE a 

ddargedwir mewn meysydd lle mae cymhwysedd wedi ei ddatganoli. Mae Llywodraeth 

Cymru yn ystyried sut y bydd yn ymateb i'r Bil hwn ac yn gweithio gyda Llywodraeth y 

Tudalen y pecyn 13



12 

DU i nodi holl gyfraith yr UE a ddargedwir sydd wedi ei datganoli, gan gynnwys yr 

offerynnau hynny a wnaed gan Lywodraeth a Senedd y DU.  

25. Pryd ydych yn disgwyl bod mewn sefyllfa i ddeall ehangder a manylion
materion y mae angen mynd i'r afael â hwy yn ystod taith Bil Cyfraith yr UE
a Ddargedwir/y Bil Amaethyddiaeth?

Byddwn yn parhau i ymgysylltu ac, ar y cyd â hyn, rydym yn ystyried sut i ymateb yn 

ystod y misoedd i ddod wrth i safbwynt Llywodraeth newydd y DU ar Fil Cyfraith yr UE 

a Ddargedwir ddod i'r amlwg.  

26. Ai eich bwriad chi yw gwneud gwelliannau i'r Bil Amaethyddiaeth i fynd i'r
afael â materion o'r fath?

Fel y nodwyd uchod, byddwn yn parhau i ymgysylltu ac rydym yn ystyried sut i ymateb 

wrth i safbwynt Llywodraeth newydd y DU ar Fil Cyfraith yr UE a Ddargedwir ddod i'r 

amlwg.  

27. A yw Llywodraeth Cymru yn bwriadu mabwysiadu'r dull hwn o gymryd
pwerau gweithredol eang i fynd i’r afael ag ansicrwydd cyfraith yr UE a
ddargedwir, yn hytrach na chyflwyno deddfwriaeth sylfaenol pan fydd y
darlun yn gliriach?

Fel y nodwyd uchod, byddwn yn parhau i ymgysylltu â Llywodraeth y DU ac rydym yn 
ystyried sut i ymateb wrth i'w safbwynt ddod i'r amlwg. Yn y cyfamser, nid oes unrhyw 
gynlluniau i newid y pwerau gweithredol yn y Bil Amaethyddiaeth (Cymru).  
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19 Ionawr 2023 

Bil Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Dirymu a Diwygio) 

Annwyl Huw  

Diolch i chi am eich llythyr dyddiedig 21 Rhagfyr 2022 sy’n tynnu sylw’r Pwyllgor 

Busnes at Fil Cyfraith yr UE a Ddargedwir (Dirymu a Diwygio) ac at sylwadau a wnaed 

gan y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad ynghylch effaith bosibl y Bil ar 

fusnes y Senedd.   

Trafododd y Pwyllgor Busnes y llythyr yn ei gyfarfod ar 10 Ionawr 2023, a nodwyd eich 

pryderon am faint o waith y mae’r Bil yn debygol o’i greu ar gyfer eich Pwyllgor, y 

Senedd a Llywodraeth Cymru. Yn dilyn hynny, cytunodd y Pwyllgor Busnes i fonitro 

datblygiadau mewn perthynas â’r Bil ac i geisio cael deialog gyda Llywodraeth Cymru 

a’ch Pwyllgor, gyda’r bwriad o gadw pob opsiwn yn agored er mwyn ymdrin â’r 

gofynion a allai ddod yn sgil y Bil.  

Rydym yn croesawu eich gwaith monitro parhaus o’r Bil, a byddem yn ddiolchgar pe 

gallech barhau i dynnu sylw’r Pwyllgor Busnes at faterion perthnasol yn ôl yr angen ac, 

yn benodol, yr agweddau hynny sydd â goblygiadau posibl i Fusnes y Senedd. 

Cofion, 

Y Pwyllgor Busnes 
— 
Business Committee 

Senedd Cymru 
Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN 

SeneddBusnes@senedd.cymru 
senedd.cymru/SeneddBusnes  

0300 200 6565 

— 
Welsh Parliament 

Cardiff Bay, Cardiff, CF99 1SN 
SeneddBusiness@senedd.wales  

Senedd.wales/SeneddBusiness 
0300 200 6565 

Huw Irranca-Davies AS 

Cadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r 

Cyfansoddiad 
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Y Gwir Anrh. Elin Jones AS 

Y Llywydd a Chadeirydd y Pwyllgor Busnes 

 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg. 

We welcome correspondence in Welsh or English. 
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19 Ionawr 2023 

Bil Diogelu'r Amgylchedd (Cynhyrchion Plastig Untro) (Cymru) 

Annwyl Huw, 

Diolch am eich llythyr dyddiedig 13 Rhagfyr 2022 a oedd yn tynnu ein sylw at ymateb y 

Gweinidog Newid Hinsawdd i’ch gohebiaeth ynghylch yr amserlen dynn ar gyfer craffu 

ar y Bil Diogelu’r Amgylchedd (Cynhyrchion Plastig Untro). 

Trafododd y Pwyllgor Busnes y llythyr ar 10 Ionawr 2023 a nododd eich pryderon, yn 

ogystal â’r ffaith inni gyfarfod ar 14 Rhagfyr a chytuno y bydd swyddogion yn drafftio 

adroddiad i’r Pwyllgor Busnes ei ystyried, yn nodi’r gwersi a ddysgwyd o’r broses 

graffu ar y Bil hwn, er mwyn cyfeirio atynt os bydd ceisiadau yn y dyfodol i graffu’n 

gyflym ar Fil. Gobeithio y bydd hyn o rywfaint o gymorth yn y dyfodol i osgoi’r 

problemau sydd wedi codi wrth graffu ar y Bil hwn. 

Anfonaf gopi o’r llythyr hwn at y Gweinidog Newid Hinsawdd, Gweinidog y 

Cyfansoddiad, a’r Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd. 

Cofion gorau, 

 

Y Pwyllgor Busnes 
— 
Business Committee 

Senedd Cymru 
Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN 

SeneddBusnes@senedd.cymru 
senedd.cymru/SeneddBusnes  

0300 200 6565 

— 
Welsh Parliament 

Cardiff Bay, Cardiff, CF99 1SN 
SeneddBusiness@senedd.wales  

senedd.wales/SeneddBusiness 
0300 200 6565 

Huw Irranca-Davies AS 

Cadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r 

Cyfansoddiad 
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Y Gwir Anrh. Elin Jones AS 

Y Llywydd a Chadeirydd y Pwyllgor Busnes 

 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg. 

We welcome correspondence in Welsh or English. 
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Y Pwyllgor Deddfwriaeth,  
Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 
— 
Legislation, Justice and  
Constitution Committee 

Senedd Cymru 
Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN 

SeneddDCC@senedd.cymru 
senedd.cymru/SeneddDCC 

0300 200 6565 

— 
Welsh Parliament 

Cardiff Bay, Cardiff, CF99 1SN 
SeneddLJC@senedd.wales  

senedd.wales/SeneddLJC 
0300 200 6565 

13 Rhagfyr 2022  

Annwyl Lywydd    

Bil Diogelu'r Amgylchedd (Cynhyrchion Plastig Untro) (Cymru) 

Diolch am eich llythyr dyddiedig 6 Rhagfyr ynghylch cynnal gwaith craffu cyflym ar y Bil uchod.    

Dymunaf hefyd dynnu eich sylw at yr ymateb a gawsom gan Julie James AS, y Gweinidog Newid 

Hinsawdd, sy’n ymateb i’n llythyr dyddiedig 25 Tachwedd 2022 ac yr oeddem wedi anfon copi ohono 

atoch ar yr un dyddiad.  

Nid yw’r llythyr yn mynd i’r afael yn ddigonol â’r cwestiynau a godwyd gennym ac nid yw’n lleddfu ein 

pryderon ynghylch y gwaith craffu cyflym ar y Bil hwn.  

Rydym i fod i gyfarfod yr wythnos hon i drafod y weithdrefn ar gyfer Memoranda Cydsyniad Offeryn 

Statudol ac rwyf yn cadarnhau yr hoffwn hefyd godi’r mater o graffu’n gyflym ar Filiau.   

Rwy'n anfon copi o'r llythyr hwn at Gadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a 

Seilwaith.   

Yn gywir, 

 

Huw Irranca-Davies 

Cadeirydd 

Y Gwir Anrhydeddus Elin Jones AS  

Y Llywydd 

Cadeirydd y Pwyllgor Busnes  
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https://business.senedd.wales/documents/s132118/LJC6-33-22%20-%20Paper%2021%20-%20Letter%20from%20Business%20Committee%206%20December%202022.pdf
https://business.senedd.wales/documents/s132294/LJC6-33-22%20-%20Paper%2037%20-%20Letter%20from%20the%20Minister%20for%20Climate%20Change%209%20December%202022.pdf
https://business.senedd.wales/documents/s132259/LJC6-33-22%20-%20Paper%2023%20-%20Letter%20to%20the%20Minister%20for%20Climate%20Change%2025%20November%202022.pdf
https://busnes.senedd.cymru/documents/s132131/LJC6-33-22%20Papur%2022%20Llythyr%20ir%20Pwyllgor%20Busnes%2025%20Tachwedd%202022.pdf


Lesley Griffiths AS/MS 
Y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd 
Minister for Rural Affairs and North Wales, and Trefnydd 

 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:  
0300 0604400 

Gohebiaeth.Lesley.Griffiths@llyw.cymru 
                Correspondence.Lesley.Griffiths@gov.wales 

 
Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  
 
We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 
in Welsh will not lead to a delay in responding.   

 
Huw Irranca Davies AS  
Cadeirydd  
Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad  
Senedd Cymru  
Huw.irranca-davies@senedd.cymru 
 
 
 
 

 
19 Ionawr 2022 

 
 
Annwyl Huw, 
 
 
Diolch i chi am eich llythyr dilynol dyddiedig 15 Rhagfyr, ynghylch Llywodraeth Cymru yn 
cydsynio i is-ddeddfwriaeth Llywodraeth y DU. 
 
Edrychaf ymlaen at dderbyn eich sylwadau pellach maes o law. Yn y cyfamser, yn unol â 
chais, amgaeaf gopi o Egwyddorion Llywodraeth Cymru ar gyfer Cywiro Diffygion mewn 
Deddfwriaeth Domestig sy’n Deillio o’r UE. 
 
 
 
 
Yn gywir, 
 

 
 
Lesley Griffiths AS/MS 
Y Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a’r Trefnydd 
Minister for Rural Affairs and North Wales, and Trefnydd 
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European Transition Legislation Board 
 

Principles for Correcting Deficiencies in EU-derived Domestic Legislation: 
Guidance for Officials 

 
Background 
 

1. The Welsh Ministers’ powers under clause 10 of and Schedule 2 to the EU 
(Withdrawal) Bill1 extend to making regulations which amend UK legislation (i.e. 
made by Parliament or a Minister of the Crown), so far as that amendment is within 
the Welsh Ministers’ devolved competence (as defined in the Withdrawal Bill). 
These powers overlap with those conferred on Ministers of the Crown under clause 
7, which allow Ministers of the Crown to make provision within the Welsh Ministers’ 
competence. It is therefore open to the Welsh Ministers to agree that the UK 
Government amend UK legislation on our behalf, even if it would be within the 
Welsh Ministers’ competence to do so. 
 

2. The Cabinet Sub-Committee on European Transition has discussed this issue and 
agreed that, in the exceptional circumstances of the UK’s withdrawal from the EU, 
UK legislation can be corrected by UKG SIs under clause 7, if the deficiencies are 
purely technical in nature and there would be no significant devolved policy 
interests at risk if the deficiencies were to be corrected by UKG. 
 

3. A working group – with representatives from Legal Services, the European 
Transition Team and Environment, Planning and Rural Affairs – was set up under 
the auspices of the European Transition Legislation Board Sub-Group on 
Secondary Legislation to discuss and propose principles for how the Welsh 
Ministers should approach dealing with deficiencies in: 
 

a. UK legislation –, the modification of which is within the Welsh Ministers’ 
‘devolved competence’ (as defined in the Withdrawal Bill). 

 
b. Composite instruments – i.e. made individually by the Welsh Ministers and 

a Minister of the Crown, albeit in a single composite SI. 
 

c. Joint instruments – i.e. made by both the Welsh Ministers and a Minister of 
the Crown acting together in a single SI. 

 
4. It was accepted that the Welsh Ministers will, alone, make any necessary 

modifications to Wales-only legislation (i.e. made by the Assembly or by the Welsh 
Ministers in an SI given a separate number in the Welsh series published by 

 
1 References to clause numbers are based on the EU (Withdrawal) Bill as introduced and are subject to 
updating. 
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National Archives)), It was further noted that UK Government must make any 
necessary modifications which are outside the Welsh Ministers’ powers under the 
Withdrawal Bill. 

 
5. The working group produced a set of principles (see Annex A) and examples of 

how Welsh Government (‘WG’) policy divergence with UK Government might 
inform their application (Annex B). 

 
6. However, officials are reminded that Ministerial consent must be obtained for the 

approach they propose to take for the correction of deficient instruments. 
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Annex A: Principles to inform how the Welsh Ministers should approach the 
correction of ‘deficiencies’ , where there is an overlap between the powers of 
the Welsh Ministers and Ministers of the Crown under the EU (Withdrawal) Bill 
 
A. Provision in UK legislation that extends and applies to England and Wales 
(excluding joint and composite instruments) 
 
 

1. This would include provisions in Acts of Parliament and provisions in subordinate 
legislation made by UK Ministers that extends and applies to England and Wales 
(whether or not it also extends and applies to other territories). 
 
2. The following principles should apply to corrections to this type of provision: 
 

a. UK Ministers should use their powers to correct the deficiency 
unless — 

i. there is divergence between the Welsh Government and the 
UK Government on the policy for the correction, or 

ii. the substance of the correction is politically sensitive. 
  

b. If a. i. or ii. apply, and it is within their powers under the 
Withdrawal Bill, the Welsh Ministers should use these powers 
to correct the deficiency. 

 
B. Provision in Composite instruments 
 
1. Composite legislation is a single instrument in which more than one person 

legislates – each with a different territorial application (creating, in effect, two 
versions of the same legislation). Composite England-Wales legislation is subject 
to both Assembly and Parliamentary procedures. Making legislation by way of 
composite instrument is a matter of choice (often for reasons of accessibility / 
efficiency where there is no policy divergence), and does not flow from a statutory 
requirement to do so. It is widespread within certain policy areas (for instance the 
environment and, to a lesser extent, agriculture and fisheries). 

 
2. Legislation made on a composite basis can, under the Withdrawal Bill, be amended 

either by the Welsh Ministers (in relation to Wales) or a Minister of the Crown (in 
relation to England or England-and-Wales) acting alone or by way of a composite 
amending instrument. 

 
3. There are strong policy, legal and practical arguments in favour of simplifying 

amendments to composite instruments such that only one amending instrument be 
used. This will help to ensure that the legislation as amended remains accessible, 
does not require that currently identical legislation be split into Wales- and England-
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only versions (again, important in terms of stakeholder accessibility) and 
maximises the efficiency of available resource in both WG and UKG to focus on 
areas of greater existing policy divergence. It is noted, however, that there may be 
instances in which the WG and UKG policy approach to corrections does not align 
(Annex B). 
 

4. The following principles should apply to corrections to provisions in composite 
instruments: 

 
 

a. If there is no policy divergence between WG and UKG and the 
substance of the correction is not politically sensitive: 
 

i. UKG agreement and co-operation be sought to make those 
amendments on a composite basis. 

ii. Where UKG does not agree to make amendments on a 
composite basis, WG requests that UKG makes those 
amendments in relation to England and Wales. 

iii. Where UKG does not agree to make amendments in relation to 
Wales, amendments be made by the Welsh Ministers alone. 

 
b. If there is policy divergence between WG and UKG but it is agreed that 

this can be accommodated in a composite instrument, the 
amendments may be made on a composite basis. 
 

c. If there is policy divergence between WG and UKG which cannot be 
accommodated in a composite amending instrument, or if the 
substance of the correction is politically sensitive, amendments be 
made by the Welsh Ministers alone. 

 
C. Provision in Joint instruments 
 
5. A joint instrument is a single piece of legislation made by more than one party with 

a single territorial application (e.g. ‘England and Wales’). The parties are normally 
required to exercise the relevant power together, but may in some circumstances 
be expressly empowered to make legislation jointly. Joint legislation is relatively 
rare, but common in some areas (such as water). 

 
6. The Welsh Ministers are prohibited from making amendments to joint instruments2 

other than by way of an amending instrument made jointly with the relevant Minister 
 

2 … or, more accurately, to a ‘matter in respect of which a power to make subordinate legislation otherwise than 
under this Act is exercisable by the Welsh Ministers acting jointly with a Minister of the Crown, unless… made 
jointly with the Minister of the Crown’ – which is a broader restriction in that it also prohibits making any 
provision equivalent to such amendment. 

Tudalen y pecyn 24



of the Crown by paragraph 7(2) of Schedule 2 to the Withdrawal Bill. Such joint 
amending instruments are, however, provided for by paragraph 1(2) of that 
Schedule. It should be noted that Ministers of the Crown are not similarly restricted 
– and are, therefore, able to modify joint instruments unilaterally. 
 

7. The following principle should apply to corrections to provisions in joint instruments: 
 
 

Policy colleagues with responsibility for joint instruments containing 
deficiencies contact their opposite numbers in Whitehall to ascertain 
how UKG proposes to amend such instruments and offer to work with 
them on the production of joint amending instruments where 
appropriate. 

 
D. Provision in UK legislation that applies only in relation to Wales 

 
8. This includes provisions in Acts of Parliament and provisions in subordinate 

legislation made by UK Ministers that applies only in relation to Wales (or applies 
only for the purpose of enforcing or making effective provision that applies only in 
relation to Wales). This would include provision that was originally enacted or made 
to apply in relation to Wales and other territories but which has subsequently been 
amended so that it applies only in relation to Wales. 

 
9. The following principles should apply to corrections to this type of provision: 

 
a. If it is within their powers under the Withdrawal Bill, the Welsh 

Ministers should use these powers to correct the deficiency unless— 
 

i. there are other provisions applying in relation to England (or 
England and Wales) that require correction in the same 
legislative instrument in which the deficient Wales only 
provision is contained, 

ii. the connections between the provisions make it impractical 
from the drafting and handling perspectives for the 
corrections to be dealt with in two separate SIs,  

iii. there is agreement between the Welsh Government and the 
UK Government on the policy for the correction, and 

iv. there are no political sensitivities on the substance of the 
correction. 

 
b. If a. i, ii, iii and iv. apply, UK Ministers should use their powers to 

correct the deficiency along with the deficiencies in other provisions 
applying in relation to England (or England and Wales). 
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Annex B: Examples of policy divergence between the Welsh Government and 
the UK Government 

 
The transfer of functions from the European Commission to a Minister of the Crown or 
to an existing or newly established UK-wide public authority 
 
1. Regulations under clause 7/Schedule 2 can provide for functions of EU entities 

(such as the European Commission) to be exercisable by a public authority in the 
UK, including a newly established public authority or one established for the 
purpose.3   
 

2. The transfer of functions from the European Commission to a Minister of the Crown 
or to an existing UK-wide public authority may be something on which there is a 
policy divergence between UKG and WG. The Welsh Government may consider 
that it would be more appropriate for the functions to be transferred to the Welsh 
Ministers or to a devolved public authority. Or WG may consider that it would not 
be appropriate for some of the functions which were exercised by the Commission 
to be exercised by a UK body, for example powers of inspection. 
 

Modifications to obligations under existing reciprocal arrangements 
 
3. One of the items which are regarded as a deficiency under clause 7(2) is reciprocal 

arrangements which are no longer appropriate. The Explanatory Notes to the 
Withdrawal Bill refer to reciprocal arrangements between states which include 
reciprocal rights of citizens and note that the obligations under those arrangements 
(both UK obligations and EU member states’ obligations to the UK) will fall away 
at the point where the UK leaves the EU. Any obligations beyond that time would 
only exist if they were agreed between the EU and the UK as part of the 
arrangements for a future relationship. However, without a correction, the UK’s law 
would still include recognition of EU citizens’ rights. The power to deal with 
deficiencies can therefore modify, limit or remove the rights which domestic law 
presently grants to EU nationals. 
 

4. One of the examples of UK obligations under reciprocal arrangements is the 
requirement in the UK regulations for mutual recognition of professional 
qualifications which transpose the UK's obligations under EU Directive 2005/36. 
Once the obligations under these arrangements fall away there are policy choices 
to be made as to whether the equivalent professional qualifications of EU nationals 
will continue to be recognised. Where the regulation of professions is devolved, it 
may be that WG policy diverges from UKG policy, such that it would not be 

 
3 A UK government amendment to Clause 7 will remove the power to create a new public body. The effect of 
this change will be that any new public body required as a result of EU exit would be created via primary 
legislation.   
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appropriate for regulations made by a Minister of the Crown to modify retained EU 
law in way which is not consistent with WG policy. 

 
Common legislative frameworks 
 
5. It may be that in areas where UKG believes a common legislative framework is 

required / desirable (whether taking the form of UK Parliamentary legislation alone, 
or alongside equivalent provision by the DAs) their approach to operability differs 
from ours. It may be, for instance, that the UKG preference in such cases is for 
more limited, or even temporary, ‘corrections’ than WG would like – which might 
give rise to circumstances in which the WMs wished to exercise their own powers 
more broadly. 
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19 Ionawr 2023 

Bil yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru)    

Annwyl Huw,  

Diolch am eich llythyr dyddiedig 23 Rhagfyr 2022 yn tynnu ein sylw at ddau 

argymhelliad yn eich adroddiad ar Fil yr Amgylchedd Hanesyddol (Cymru), sy’n 

berthnasol i’r Pwyllgor Busnes: 

Argymhelliad 13. Dylai'r Pwyllgor Busnes ymgynghori ag Aelodau o’r Senedd, 

Pwyllgorau’r Senedd a Chomisiwn y Senedd wrth gynnal unrhyw adolygiad o Reolau 

Sefydlog y Senedd sy'n ymwneud â gofynion newydd neu gyfyngiadau ar sut y mae'r 

Senedd yn trafod cynigion deddfwriaethol yng nghyd-destun maes cydgrynhoi o’r 

gyfraith. 

Argymhelliad 14. Dylai'r Pwyllgor Busnes adolygu Rheol Sefydlog 26C ar ôl i'r Senedd 

drafod y ddau Fil Cydgrynhoi arfaethedig cyntaf. 

Buom yn ystyried yr argymhellion yn ein cyfarfod ar 10 Ionawr 2023 ac rwy’n 

ysgrifennu i gadarnhau bod y Pwyllgor Busnes yn hapus i dderbyn y ddau argymhelliad. 

Fel y dywedir yn yr adroddiad a gyhoeddwyd gan Bwyllgor Busnes y Bumed Senedd ar 

Reol Sefydlog 26C, wrth gynnal yr adolygiad, byddwn yn ymgynghori â Llywodraeth 

Cymru a’r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad a hefyd ag Aelodau o’r 

Senedd, pwyllgorau’r Senedd a Chomisiwn y Senedd er mwyn llywio’r adolygiad hwnnw 

a nodi unrhyw feysydd o’r weithdrefn y mae angen eu diwygio.  

Y Pwyllgor Busnes 
— 
Business Committee 

Senedd Cymru 
Bae Caerdydd, Caerdydd, CF99 1SN 

SeneddBusnes@senedd.cymru 
senedd.cymru/SeneddBusnes  

0300 200 6565 

— 
Welsh Parliament 

Cardiff Bay, Cardiff, CF99 1SN 
SeneddBusiness@senedd.wales  

senedd.wales/SeneddBusiness 
0300 200 6565 

Huw Irranca-Davies AS 

Cadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r 

Cyfansoddiad 
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Eitem 7.13

https://senedd.cymru/media/0y1o3qaz/cr-ld14231-w.pdf


 

 

 

Rydym yn hapus i gadarnhau y byddem yn bwriadu cynnal yr adolygiad hwnnw ar ôl i’r 

ail Fil Cydgrynhoi a ragwelir gael ei ystyried gan y Senedd.  

Cofion gorau, 

 

Y Gwir Anrh. Elin Jones AS 

Y Llywydd a Chadeirydd y Pwyllgor Busnes 

 

 

Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg. 

We welcome correspondence in Welsh or English. 
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Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon
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Eitem 10 Yn rhinwedd paragraff(au) vi o Reol Sefydlog 17.42
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