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Mick Antoniw AS
Cadeirydd
Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

11 Awst 2020

Annwyl Mick,
Diolch am eich llythyr ynghylch Rheoliadau Cerbydau Trafnidiaeth Ffordd Glanach (Diwygio)
(Ymadael â’r UE) 2020.
Mae’n ddrwg gen i nad oedd y datganiad ysgrifenedig cysylltiedig yn cynnwys y manylion yr
oedd y Pwyllgor yn awyddus i’w derbyn wrth graffu ar gydsyniad Gweinidogion Cymru ar gyfer
yr Offeryn Statudol hwnnw.
O safbwynt tynnu’r rheoliadau yn ôl a’u hailosod, mae swyddogion yr Adran Drafnidiaeth wedi
cadarnhau bod hyn o ganlyniad i gyfeiriad ar gam yn y Memorandwm Esboniadol yn hytrach
nag unrhyw newid i’r Rheoliadau eu hunain.
Yn olaf, o safbwynt effaith y Rheoliadau ar bwerau deddfwriaethol y Senedd neu bwerau
gweithredol Gweinidogion Cymru, nid yw’r Offeryn Statudol ond yn gwneud diwygiadau
technegol er mwyn cywiro diffygion yng nghyfraith yr UE a ddargedwir sy’n deillio o’r ffaith
bod y Deyrnas Unedig wedi ymadael â’r UE. Nid yw’n trosglwyddo unrhyw swyddogaethau.
O ganlyniad cadarnheir nad yw’r Offeryn Statudol, yn unol â Rheol Sefydlog 30C, 3(ii), yn cael
unrhyw effaith ar gymhwysedd deddfwriaethol y Senedd nac ar gymhwysedd gweithredol
Gweinidogion Cymru.
Rwy’n gobeithio bod y llythyr hwn yn helpu i ateb unrhyw gwestiynau yr oedd gan y Pwyllgor
ynghylch y Rheoliadau.
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