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Sylwadau 
 
Bwriedir i'r Rheoliadau hyn gael eu gwneud gan Lywodraeth y DU yn unol 
ag adran 8(1) o Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 (“y Ddeddf 
Ymadael”), a pharagraff 21 o Atodlen 7 iddi. 
 
Mae'r Rheoliadau hyn yn defnyddio’r pwerau yn y Ddeddf Ymadael i 
gywiro diffygion mewn deddfwriaeth sy'n deillio o'r UE sy'n rheoleiddio 
effaith amgylcheddol caffael cerbydau yn y sector cyhoeddus a 
chyfleustodau. Bydd hyn yn sicrhau bod y fframwaith cyfreithiol sy'n 
rheoleiddio caffael cyhoeddus perthnasol mewn cysylltiad â cherbydau yn 
parhau i weithredu yn y modd cywir ar ddiwedd y cyfnod pontio.  
 
Gwnaeth Rheoliadau Cerbydau Cludiant Ffyrdd Glanach 2011 weithredu 
Cyfarwyddeb yr UE 2009/33/EC (“y Gyfarwyddeb”) ar gaffael cerbydau 



glanach gan y sector cyhoeddus.  Roedd y Gyfarwyddeb yn ceisio cyflawni 
nifer o ganlyniadau, gan gynnwys gwella effeithlonrwydd ynni yn y sector 
trafnidiaeth, diogelu'r amgylchedd trwy leihau allyriadau, ysgogi'r 
farchnad ar gyfer cerbydau glanach a lleihau eu costau cynhyrchu i wella 
perfformiad allyriadau ar draws fflyd yr UE. Mae'r newidiadau arfaethedig i 
Reoliadau 2011 wedi'u cynllunio i sicrhau, ar ôl i'r cyfnod pontio ddod i ben, 
fod caffael cyhoeddus mewn cysylltiad â cherbydau yn y DU yn parhau i 
gael ei reoleiddio mewn modd sydd o leiaf mor uchelgeisiol â'r trefniadau 
cyfredol. 
 
Mae'r Pwyllgor yn nodi y cytunodd yr UE ar Gyfarwyddeb arall 
(Cyfarwyddeb (UE) 2019/1161) sy'n diwygio'r Gyfarwyddeb ym mis 
Gorffennaf 2019 ac mae disgwyl iddi gael ei mabwysiadu gan Aelod-
wladwriaethau erbyn mis Awst 2021, hynny yw, ar ôl diwedd y cyfnod 
pontio. Mae’r pwerau o dan y Ddeddf Ymadael yn caniatáu yn unig ar 
gyfer cywiro diffygion yn y gyfraith bresennol a fyddai’n cael eu trosi i 
gyfraith y DU ar ddiwedd y cyfnod pontio – nid ydynt yn caniatáu ar gyfer 
cynigion polisi. Gan nad yw Cyfarwyddeb 2019/1161 wedi'i gweithredu yn y 
DU, nid yw'r offeryn hwn yn cynnig unrhyw newidiadau posibl sy'n deillio 
ohoni. Mae'r darpariaethau’n croesgyfeirio at ddeddfwriaeth caffael 
cyhoeddus gysylltiedig. Mae'r rhain hefyd yn destun OS Ymadael, sef 
Rheoliadau Caffael Cyhoeddus (Diwygio etc.) 2020, a fydd yn cael eu 
gosod yn ddiweddarach eleni ac a fydd yn ddarostyngedig i'r weithdrefn 
gadarnhaol.  
 
Mae’r Cynghorwyr Cyfreithiol yn gwneud y sylwadau a ganlyn mewn 
perthynas â datganiad Llywodraeth Cymru dyddiedig 16 Gorffennaf 2020 
ynghylch effaith y Rheoliadau hyn:  
 

• Nid yw datganiad Llywodraeth Cymru yn nodi pa rai o bwerau 
deddfwriaethol y Senedd na pha rai o bwerau gweithredol 
Gweinidogion Cymru y mae'r offeryn hwn yn effeithio arnynt. Mae 
cynghorwyr cyfreithiol yn argymell y dylid ceisio eglurhad ynghylch 
pa bwerau datganoledig yr effeithir arnynt. 

 
Mae'r crynodeb uchod a chynnwys y Memorandwm Esboniadol i'r 
Rheoliadau hyn yn cadarnhau eu heffaith ac i ba raddau y byddai'r 
Rheoliadau hyn yn deddfu polisi newydd mewn meysydd datganoledig.  
 
Nid yw'r Cynghorwyr Cyfreithiol o'r farn bod unrhyw faterion arwyddocaol 
yn codi o dan baragraff 8 o'r Memorandwm ar Fil yr Undeb Ewropeaidd 
(Ymadael) a Sefydlu Fframweithiau Cyffredin mewn perthynas â'r 
Rheoliadau hyn. 
 
Gosodwyd y rheoliadau gerbron Senedd y DU ar 13 Gorffennaf 2020 a fe’u 
tynnwyd yn ôl yn dilyn hynny ar 15 Gorffennaf 2020. Gosodwyd rheoliadau 
newydd ar 15 Gorffennaf 2020. 



 


