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Rheoliadau yr Amgylchedd ( (Diwygiadau Amrywiol ac ati) (Ymadael â’r UE) 2020 
(“Rheoliadau 2020”) 

Mae Rheoliadau 2020 yn diwygio deddfwriaeth sy'n gymwys yng Nghymru. Mae Rheoliadau 
2020 hefyd yn diwygio deddfwriaeth arall sy'n effeithio ar Loegr yn unig: 
 
Rheoliadau'r UE 
 

• Cyfarwyddeb 2008/50/EC sy'n pennu'r gofynion ar ansawdd aer amgylchynol ac aer 
glanach ar gyfer Ewrop; 

• Cyfarwyddeb Allyriadau Cenedlaethol 2016/2284/EU sy'n gosod targedau cenedlaethol 
ar gyfer lleihau allyriadau i’r Aelod-wladwriaethau a'r UE. 

• Penderfyniad 2019/2010/EU yn sefydlu casgliadau o ran y technegau gorau sydd ar 
gael, o dan Gyfarwyddeb 2010/75/EU Senedd Ewrop a'r Cyngor, ar gyfer llosgi 
gwastraff; 

• Penderfyniad 2019/2031 yn sefydlu casgliadau o ran y technegau gorau sydd ar gael ar 
gyfer y diwydiannau bwyd, diod a llaeth, o dan Gyfarwyddeb 2010/75/EU Senedd Ewrop 
a'r Cyngor; a 

• Penderfyniad 2020/4053 (EU) yn sefydlu casgliadau o ran y technegau gorau sydd ar 
gael ar gyfer triniaeth wyneb gan ddefnyddio toddyddion organig gan gynnwys cadw 
pren a chynhyrchion pren gyda chemegau, o dan Gyfarwyddeb 2010/75/EU Senedd 
Ewrop a'r Cyngor. 

 
Is-ddeddfwriaeth 



 
• Rheoliadau Safonau Ansawdd Aer 2010 (Lloegr yn unig); 

• Rheoliadau Terfynau Uchaf Allyriadau Cenedlaethol 2018; 

• Rheoliadau Rheoli Masnach mewn Rhywogaethau sy'n Dod i Ben (Diwygiadau 
Amrywiol) 2019; a 

• REACH ac ati. (Diwygio ac ati.) (Ymadael â'r UE) 2019 

 
Unrhyw effaith y gall yr OS ei chael ar gymhwysedd deddfwriaethol y Y Senedd a/neu 
ar gymhwysedd gweithredol Gweinidogion Cymru 
 
Mae'r Rheoliadau yn ymwneud â meysydd lle mae eu cymhwysedd wedi ei ddatganoli. Mae'r 
diwygiadau'n sicrhau bod swyddogaethau presennol Gweinidogion Cymru'n cael eu cadw 
cyn belled ag y bo modd mewn cysylltiad â chyfraith yr UE sydd wedi'i dargadw.  Mae pwerau 
presennol Gweinidogion Cymru, er mwyn mynd i'r afael â diffygion, wedi'u diwygio i sicrhau 
bod cyfreithiau amgylcheddol penodol yn parhau i weithredu'n effeithiol ar ôl i'r cyfnod 
gweithredu ddod i ben.  
 
Diben y diwygiadau  
 
Mae Rheoliadau 2020 yn ddarostyngedig i'r weithdrefn negyddol arfaethedig ac yn gwneud 
cywiriadau a diwygiadau technegol i Reoliadau Safonau Ansawdd Aer 2010, Rheoliadau 
Terfynau Gollyngiadau Allyriadau Cenedlaethol 2018, Rheoliadau Rheoli Masnach mewn 
Rhywogaethau sy'n Dod i Ben (Diwygiadau Amrywiol) 2019 a Rheoliadau Ansawdd Aer 
(Diwygio Amrywiol a Dirymu Deddfwriaeth Uniongyrchol yr UE) (Ymadael yr UE) 2018. Yn 
ogystal, mae Rheoliad 2020 yn diwygio sawl dyddiad yn REACH ac ati. (Diwygio ac ati.) 
(Ymadael â’r UE) 2019. Mae'n disodli cyfeiriadau at "exit day" gyda chyfeiriadau at "Diwrnod 
cwblhau'r Cyfnod Gweithredu”. 
  
Mae'r Rheoliadau 2020 a'r Memorandwm Esboniadol cysylltiedig sy'n nodi effaith y 
diwygiadau ar gael yma: 
 
https://www.gov.uk/eu-withdrawal-act-2018-statutory-instruments/the-environment-
miscellaneous-amendments-eu-exit-regulations-2020  
 
Pam y rhoddwyd cydsyniad 
 
Rhoddwyd cydsyniad i Lywodraeth y DU wneud y cywiriadau hyn o ran ac ar ran Cymru, am 
resymau’n ymwneud ag effeithlonrwydd a hwylustod ac er mwyn sicrhau bod y llyfr statud yn 
gyson ac yn ystyrlon. Mae'r diwygiadau wedi'u hystyried yn llawn; ac nid oes unrhyw 
wahaniaeth o ran polisi. Diben y diwygiadau hyn yw sicrhau bod y llyfr statud yn parhau i 
weithio ar ôl i’r DU ymadael â’r UE.  
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