MEMORANDWM CYDSYNIAD OFFERYN STATUDOL
Rheoliadau Gwastraff (Economi Gylchol) (Diwygio) 2020

1. Gosodir y Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol hwn o dan Reol Sefydlog
(“RhS”) 30A.2. Mae RhS 30A yn rhagnodi bod yn rhaid gosod Memorandwm
Cydsyniad Offeryn Statudol ac y gellir cyflwyno Cynnig Cydsyniad Offeryn
Statudol ger bron Senedd Cymru os bydd Offeryn Statudol y DU yn gwneud
darpariaeth sy’n ymwneud â Chymru sy’n diwygio deddfwriaeth sylfaenol sydd o
fewn cymhwysedd deddfwriaethol Senedd Cymru.
2. Cyflwynwyd Rheoliadau Gwastraff (Economi Gylchol) (Diwygio) 2020 ger bron

Senedd y DU ar 27 Awst 2020 a ger bron Senedd Cymru ar 1 Medi 2020. Fe
welwch y rheoliadau yn y fan hon:
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2020/904/contents/made

Crynodeb o’r Offeryn Statudol a’i amcanion
3. Amcan y Rheoliadau yw trosi gofynion Pecyn Economi Gylchol (CEP) yr UE 2020
yng Nghymru a Lloegr, ac yn yr Alban a Gogledd Iwerddon o ran y newidiadau
sydd eu hangen ar sail cyfansawdd/DU neu Brydain Fawr. Bydd y
Gweinyddiaethau Datganoledig yn gwneud eu rheoliadau eu hunain ar gyfer
newidiadau eraill sydd eu hangen i ddeddfwriaeth y tu allan i hwn.
4. Mae’r Offeryn Statudol (OS) yn trosi chwech o Gyfarwyddebau diwygio’r UE ym
maes gwastraff:
•

Gwnaeth Cyfarwyddeb (EU) 2018/849 ddiwygio Cyfarwyddebau
2000/53/EC ar gerbydau diwedd oes (“Cyfarwyddeb ELV”), 2006/66/EC ar
fatrïau a chroniaduron a batrïau a chronaduron gwastraff (“Y Gyfarwyddeb
Batrïau”), a 2012/19/EU ar gyfarpar trydanol ac electronig gwastraff
(WEEE) (“Cyfarwyddeb WEEE”);

•

Gwnaeth Cyfarwyddeb (EU) 2018/850 ddiwygio Cyfarwyddeb 1999/31/EC
ar dirlenwi gwastraff (“y Gyfarwyddeb Tirlenwi”);

•

Gwnaeth Cyfarwyddeb (EU) 2018/851 ddiwygio 2008/98/EC ar wastraff (“y
Gyfarwyddeb Fframwaith Gwastraff”);

•

Gwnaeth Cyfarwyddeb (EU) 2018/852 ddiwygio Cyfarwyddeb 94/62/EC ar
ddeunydd pacio a deunydd pacio gwastraff (“Cyfarwyddeb Deunydd
Pacio”); a

•

Cyfarwyddeb Dirprwyedig y Comisiwn (EU) 2020/362 a Chyfarwyddeb
Dirprwyedig y Comisiwn (EU) 2020/363 yn diwygio Atodiad II o

Gyfarwyddeb ELV.
5. Y Cyfarwyddebau diwygio hynny sy’n gwneud mwyafrif y newidiadau i’r
Gyfarwyddeb Fframwaith Gwastraff a’r Cyfarwyddeb Tirlenwi. Gwneir mânnewidiadau mewn perthynas â’r Gyfarwyddeb Deunydd Pacio. Diwedderir y
cyfeiriadau yng Nghyfarwyddeb ELV, y Gyfarwyddeb Batrïau a’r Gyfarwyddeb
WEEE.
6. Mae’r OS a’r Memorandwm Esboniadol cysylltiedig i’w gweld yn y fan hon:
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2020/904/contents/made

7. Mae’r OS yn diwygio’r ddeddfwriaeth sylfaenol ganlynol yn sgil diweddaru’r
dyddiad/diffiniadau i adlewyrchu’r diwygiadau diweddaraf i’r Gyfarwyddeb
Fframwaith Gwastraff gan 2018/851:
•
•
•
•
•

Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990
Deddf Diogelu’r Amgylchedd 1990
Deddf yr Amgylchedd 1995
Deddf Gwastraff a Masnachu Allyriadau 2003
Deddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009.

Darpariaethau’r Rheoliadau y gofynnir am gydsyniad ar eu cyfer
8. Barn Llywodraeth Cymru yw bod darparu’r OS sy’n diwygio’r deddfwriaethau
sylfaenol a restrir ym mharagraff 7 uchod o fewn cymhwysedd deddfwriaethol
Senedd Cymru:
•

Deddf Cynllunio Gwlad a Thref – mae rheoliad 2 yn diweddaru’r cyfeiriad at
2018/851;

•

Deddf Diogelu’r Amgylchedd 1990 – mae rheoliad 3 yn diweddaru’r cyfeiriad
at 2018/851;

•

Deddf yr Amgylchedd 1995 – mae rheoliad 4 yn diweddaru’r cyfeiriad at
2018/851;

•

Deddf Gwastraff a Masnachu Allyriadau 2003 – mae rheoliad 5 yn
diweddaru’r diffiniad o “municipal waste”, yn mewnosod “recovery and
disposal”, ac yn diweddaru’r cyfeiriad at 2018/851; a

•

Deddf y Môr a Mynediad i’r Arfordir 2009 – mae rheoliad 6 yn diweddaru’r
cyfeiriad at 2018/851.

9. Mae’r OS yn diwygio’r ddeddfwriaeth a roddodd y Cyfarwyddebau perthnasol
mewn grym yng Nghymru a Lloegr a rhai deddfwriaethau a roddodd yn rhannol y
Cyfarwyddebau perthnasol mewn grym yn yr Alban a Gogledd Iwerddon i sicrhau
ei bod yn cydymffurfio â’r Cyfarwyddebau fel y’u diwygiwyd. O’u cymryd gyda’i
gilydd, mae hyn yn trosi Pecyn Economi Gylchol (CEP) yr UE yng Nghymru a
Lloegr ar gyfer y newidiadau y mae angen eu trosi erbyn diwedd 2020, ac eithrio
rhai diwygiadau, gan gynnwys y rheini i wastraff peryglus y mae’r Ysgrifennydd
Gwladol yn eu gwneud yn Lloegr yn unig. Yn gyfochrog â hynny, caiff unrhyw
ddiwygiadau i ddeddfwriaeth sy’n ymwneud â Cymru’n unig gan gynnwys
gwastraff peryglus, eu gwneud gan Weinidogion Cymru, mewn deddfwriaeth ar
wahân fydd yn ymwneud â Chymru’n unig.
10. Mae’r OS y mae’r Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol yn ymwneud ag ef
wedi’i osod yn Senedd y DU o dan y weithdrefn negyddol, a daw’n ddeddf yn
awtomatig oni cheir gwrthwynebiad gan aelod o naill Dŷ’r Senedd neu’r llall. Os
na fydd gwrthwynebiad, daw’r darpariaethau sy’n diwygio’r ddeddfwriaeth
sylfaenol y cyfeirir atynt yn y Memorandwm hwn i rym ar 1 Hydref 2020.
Pam ei bod yn briodol i’r OS wneud y ddarpariaeth hon
11. Fel ag a nodir ym mharagraff 6, mae angen diwygio cyfeiriadau at gyfraith
Ewropeaidd sydd wedi’u darfod.
12. Barn Llywodraeth Cymru yw ei bod yn briodol ac yn gymesur ymdrin â’r
diwygiadau hyn yn y Rheoliadau hyn. Mae’r newidiadau a wneir yn rhai cwbl
dechnegol, nid ydynt yn destun dadl, ac nid ydynt yn newid polisi.
13. Troswyd y Gyfarwyddeb Fframwaith Gwastraff diwygiedig gan Reoliadau
Gwastraff (Cymru a Lloegr) 2011 yng Nghymru a Lloegr ar sail cyfansawdd. Nid
oedd yn bosibl, fodd bynnag, weithredu mewn ffordd gyfansawdd y tro hwn gan
fod rhai o’r diwygiadau sydd eu hangen yn berthnasol i ddeddfwriaeth ar lefel y
DU/Prydain Fawr yn gyfan. Mae Rhan 4 o Femorandwm Esboniadol yr OS yn
nodi terfyn tiriogaethol pob rheoliad yn yr OS.
14. O wneud hyn, nid oedd angen diwygiadau dyblyg, sef fel y byddai pe bai pob
gweinyddiaeth wedi gorfod gwneud yr un diwygiadau i’r gyd-ddeddfwriaeth
bresennol.
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