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Offeryn Statudol a osodwyd yn y Senedd sy'n cynnwys darpariaeth mewn maes 
datganoledig 
 
Rheoliadau Plaladdwyr (Diwygio) (Ymadael â'r UE) 2020 (Rheoliadau 2020) 
 
Mae Rheoliadau 2020 yn gwneud nifer o ddiwygiadau i Offerynnau Statudol Ymadael â’r 
UE cynharach sy'n trosi deddfwriaeth yr UE (sy'n ffurfio cyfundrefnau rheoleiddio cynnyrch 
diogelu planhigion ("PPP") a'r lefel gweddillion uchaf ("MRL") yn gyfraith genedlaethol, gan 
adlewyrchu pryd y daw cyfraith yr UE i ben a chan gadw cyfraith yr UE i rym ar ddiwedd y 
cyfnod gweithredu, gan sicrhau felly y bydd y gyfundrefn genedlaethol yn gweithredu'n 
effeithiol. Mae angen y rhan fwyaf o'i welliannau oherwydd deddfwriaeth newydd yr UE sydd 
wedi dod i rym yn fuan cyn ac yn ystod y cyfnod gweithredu, ac felly ni chafodd sylw gan 
OSau Ymadael â’r UE cynharach. Mae Rheoliadau 2020 hefyd yn gwneud diwygiadau o 
ganlyniad i Brotocol Gogledd Iwerddon lle bydd cyfundrefnau PPP ac MRL yr UE yn parhau 
i fod yn gymwys, felly mae angen newidiadau deddfwriaethol i ddileu Gogledd Iwerddon o 
ddeddfwriaeth yr UE a ddargedwir fel bod y gyfundrefn PPP ac MRL newydd yn gymwys ym 
Mhrydain Fawr yn unig, yn hytrach na ledled y DU. 
 
Mae Rheoliadau 2020 yn diwygio'r ddeddfwriaeth ganlynol 
 
Deddfwriaeth Ewropeaidd 
 
Mae Rheoliadau 2020 yn diwygio Rheoliad Gweithredu'r Comisiwn (EU) Rhif 844/2012 sy'n 
nodi'r weithdrefn adnewyddu ar gyfer sylweddau gweithredol sy'n gysylltiedig â gosod 
cynhyrchion diogelu planhigion ar y farchnad. 
 
Mae Rheoliadau 2020 yn dirymu pwyntiau yn Atodiad 2 i Gytundeb yr Ardal Economaidd 
Ewropeaidd. 



 
Mae Rheoliadau 2020 yn dirymu deddfwriaeth yr UE a nodir yn Atodiad i'r Datganiad hwn. 
 
Deddfwriaeth ddomestig 
 
Mae Rheoliadau 2020 yn diwygio'r ddeddfwriaeth ddomestig ganlynol:  
 

• Rheoliadau Cynhyrchion Diogelu Planhigion (Diwygiadau Amrywiol) (Ymadael â'r UE) 
2019; 

• Rheoliadau'r Amgylchedd (Diwygiadau a Dirymiadau Amrywiol) (Ymadael â'r UE) 2019; 

• Rheoliadau Plaladdwyr a Gwrteithiau (Diwygiadau Amrywiol) (Ymadael â'r UE) 2019; 

• Y Plaladdwyr (Lefelau Gweddilliol Uchaf) (Gwelliant ac ati.) (Ymadael â’r UE) 
Rheoliadau 2019; 

• Rheoliadau Plaladdwyr (Diwygio) (Ymadael â'r UE) 2019; 

• Rheoliadau Cynhyrchion Diogelu Planhigion (Defnydd Cynaliadwy) 2012; a 

• Rheoliadau Rheolaethau Swyddogol (Cynhyrchion Diogelu Planhigion) 2020. 
 
Unrhyw effaith y gall yr offeryn statudol ei chael ar gymhwysedd deddfwriaethol y 
Senedd a/neu gymhwysedd gweithredol Gweinidogion Cymru 
 
Nid yw Rheoliadau 2020 yn effeithio ar gymhwysedd deddfwriaethol y Senedd ond maent 
yn ehangu cymhwysedd gweithredol Gweinidogion Cymru drwy roi swyddogaethau iddynt 
(yn rhinwedd eu swydd fel 'Awdurdod Cymwys' Cymru) yn ddilyffethair.   
 
Diben y diwygiadau  
 
Mae'r prif gywiriadau sy'n ofynnol i'r drefn reoleiddio ar gyfer plaladdwyr o ganlyniad i 
Ymadael â’r UE eisoes wedi'u rhoi ar waith drwy gyfres o OSau Ymadael â’r UE cynharach, 
yn bennaf Rheoliadau Cynhyrchion Diogelu Planhigion (Diwygiadau Amrywiol) (Ymadael â’r 
UE) 2019 (OS Rhif 2019/556) a Rheoliadau Plaladdwyr (Lefelau Gweddillion Mwyaf) 
(Diwygio etc.) (Ymadael â’r UE) 2019 (OS Rhif 2019/557).   

Diwygiodd Rheoliadau Plaladdwyr (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2019 (OS Rhif 2019/1410) 
OSau Ymadael â’r UE cynharach oherwydd newidiadau i’r "Diwrnod Ymadael" a oedd yn 
effeithio ar wahanol ddyddiadau a bennir yng nghyfraith yr UE a argedwir. Cywirodd nifer o 
ddiffygion hefyd o fewn yr OSau hynny. Mae Rheoliadau 2020 yn gwneud newidiadau 
pellach oherwydd y cyfnod gweithredu. Mae gwahanol ddarnau ychwanegol o 
ddeddfwriaeth yr UE wedi dod i rym yn y cyfnod ers OSau Ymadael â’r UE cynharach, ac 
felly cânt eu diwygio er mwyn cywiro diffygion newydd sy'n deillio o adael yr UE. 

Canlyniad arall yw bod angen cywiriadau i adlewyrchu'r newid i'r dyddiad y mae cyfraith yr 
UE yn peidio â bod yn gymwys, a phan ddaw cyfraith a ddargedwir i rym, sydd bellach ar 
ddiwedd y cyfnod gweithredu yn hytrach na Diwrnod Ymadael. Felly, mae Rheoliadau 2020 
yn gwneud nifer o fân gywiriadau ac ychwanegiadau fel y gall cyfraith a ddargedwir 
weithredu'n gywir. 

Ers cwblhau'r OSau Ymadael â’r UE, cytunwyd ar Brotocol Gogledd Iwerddon sydd bellach 
yn ei gwneud yn ofynnol i Reoliad (EC) Rhif 1107/2009 a Rheoliad (EC) Rhif 396/2005 



barhau i fod yn uniongyrchol gymwys yng Ngogledd Iwerddon ar ôl diwedd y cyfnod 
gweithredu. Felly, mae Rheoliadau 2020 yn diwygio'r OSau Ymadael â’r UE ledled y DU fel 
bod cyfeiriadau sy'n ymwneud â Gogledd Iwerddon yn cael eu dileu ac o ganlyniad dim ond 
ym Mhrydain Fawr y maent yn ymarferol gymwys. Bydd hyn yn egluro bod y fframwaith 
cyfreithiol gofynnol yn parhau i fod ar waith ar gyfer Gogledd Iwerddon, er mwyn i Reoliadau 
perthnasol yr UE barhau i fod yn gymwys i Ogledd Iwerddon a pharhau i weithredu fel y 
rhagwelwyd o dan Brotocol Gogledd Iwerddon. 

Mae Rheoliadau 2020 hefyd yn gwneud mân addasiadau i Reoliadau Plaladdwyr a 
Gwrteithiau (Diwygiadau Amrywiol) (Ymadael â’r UE) 2019 (OS Rhif 2019/306), yn dilyn 
cyhoeddi Cyfarwyddeb Comisiwn yr UE o ran sefydlu dangosyddion risg wedi'u cysoni er 
mwyn cywiro diffygion newydd yng nghyfraith yr UE a ddargedwir. 

Yn olaf, mae Rheoliadau 2020 hefyd yn gwneud mân addasiadau i Reoliadau Rheolaethau 
Swyddogol (Cynhyrchion Diogelu Planhigion) 2020 (OS Rhif 2020/552), a weithredodd 
Reoliad (UE) 2017/625 o'r Senedd a'r Cyngor ar reolaethau swyddogol ar gyfer cynhyrchion 
diogelu planhigion. 

Mae Rheoliadau 2020 a'r Memorandwm Esboniadol cysylltiedig, sy'n nodi manylion 
tarddiad, diben ac effaith y Rheoliadau, ar gael yma:  
https://statutoryinstruments.parliament.uk/timeline/sOqcsMAG/SI-2020/  
 
Pam y rhoddwyd caniatâd 
 
Rhoddwyd caniatâd i Lywodraeth y DU wneud y cywiriadau hyn mewn perthynas â Chymru 
am resymau effeithlonrwydd a hwylustod. Mae'r gwelliannau wedi'u hystyried yn llawn ac 
nid oes gwahaniaeth mewn polisi. Nod y gwelliannau hyn yw sicrhau bod y llyfr statud yn 
parhau i fod yn weithredol ar ddiwedd y Cyfnod Gweithredu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://statutoryinstruments.parliament.uk/timeline/sOqcsMAG/SI-2020/


ATODIAD 
 
Mae Rheoliadau 2020 yn dirymu deddfwriaeth ganlynol yr UE. 
 

• Rheoliad y Comisiwn (UE) 2019/973 sy'n diwygio Atodiadau II a III i Reoliad (EC) 
Rhif 396/2005 Senedd Ewrop a'r Cyngor o ran lefelau gweddillion uchaf sylweddau 
penodol.  

• Rheoliad y Comisiwn (UE) 2019/977 sy'n diwygio Atodiadau II a IV i Reoliad (EC) 
Rhif 396/2005 Senedd Ewrop a'r Cyngor o ran lefelau gweddillion uchaf ar gyfer 
sylweddau penodol. 

• Rheoliad Gweithredu'r Comisiwn (UE) 2019/989 ynghylch peidio ag adnewyddu 
cymeradwyaeth sylwedd actif clorpropham. 

• Rheoliad y Comisiwn (EU) 2019/1015 sy'n diwygio Atodiadau II a III i Reoliad (EC) 
Rhif 396/2005 Senedd Ewrop a'r Cyngor o ran lefelau gweddillion uchaf ar gyfer 
sylweddau penodol. 

• Rheoliad Gweithredu'r Comisiwn (UE) 2019/1085 yn adnewyddu’r gymeradwyaeth i’r 
sylwedd actif 1-methylgylchol. 

• Rheoliad Gweithredu'r Comisiwn (UE) 2019/1090 ynghylch peidio ag adnewyddu’r 
gymeradwyaeth i’r sylwedd actif dimethoate. 

• Rheoliad Gweithredu'r Comisiwn (UE) 2019/1100 ynghylch peidio ag adnewyddu’r 
gymeradwyaeth i’r sylwedd actif desmedipham. 

• Rheoliad Gweithredu'r Comisiwn (UE) 2019/1101 yn adnewyddu’r gymeradwyaeth i’r 
sylwedd actif tolclofos-methyl.  

• Rheoliad Gweithredu'r Comisiwn (UE) 2019/1137 yn adnewyddu’r gymeradwyaeth i’r 
sylwedd actif dimethenamid-P.  

• Rheoliad Gweithredu'r Comisiwn (UE) 2019/1138 yn cymeradwyo’r sylwedd actif 
gweithredol-benzyl. 

• Rheoliad y Comisiwn (EU) 2019/1176 sy'n diwygio Atodiadau II, III a V i Reoliad (EC) 
Rhif 396/2005 Senedd Ewrop a'r Cyngor o ran y lefelau gweddillion uchaf ar gyfer 
sylweddau penodol. 

• Rheoliad y Comisiwn (EU) 2019/1559 sy'n diwygio Atodiadau II a II i Reoliad (EC) 
Rhif 396/2005 Senedd Ewrop a'r Cyngor o ran lefelau gweddillion uchaf sylweddau 
penodol. 

• Rheoliad y Comisiwn (EU) 2019/1561 sy'n diwygio Atodiadau II a III i Reoliad (EC) 
Rhif 396/2005 Senedd Ewrop a'r Cyngor o ran y lefelau gweddillion uchaf ar gyfer 
clormequat mewn ffwng wedi'i dyfu. 



• Rheoliad Gweithredu'r Comisiwn (EU) 2019/1582 sy'n diwygio Atodiadau II a III i 
Reoliad (EC) Rhif 396/2005 Senedd Ewrop a'r Cyngor o ran y lefelau gweddillion 
uchaf ar gyfer imazalil mewn neu ar rai cynhyrchion. 

• Rheoliad Gweithredu'r Comisiwn (UE) 2019/1589 sy'n diwygio Rheoliad Gweithredu 
(UE) Rhif 540/2011 o ran ymestyn cyfnodau cymeradwyo sylweddau actif penodol.  

• Rheoliad Gweithredu'r Comisiwn (UE) 2019/1605 sy'n cymeradwyo'r sylwedd 
gweithredol risg isel Bacillus isdilis straen IAB/BS03. 

• Rheoliad Gweithredu'r Comisiwn (UE) 2019/1606 ynghylch peidio ag adnewyddu’r 
gymeradwyaeth actif i’r sylwedd actif methiocarb. 

• Rheoliad Gweithredu'r Comisiwn (UE) 2019/1675 yn adnewyddu'r gymeradwyaeth i'r 
sylwedd actif Verticillium albo-atrum straen WCS850 fel sylwedd risg isel. 

• Rheoliad Gweithredu'r Comisiwn (UE) 2019/1690 yn adnewyddu’r gymeradwyaeth i’r 
sylwedd actif alpha-cypermethrin.  

• Rheoliad y Comisiwn (EU) 2019/1791 sy'n diwygio Atodiadau II, III a IV i Reoliad 
(EC) Rhif 396/2005 Senedd Ewrop a'r Cyngor o ran y lefelau gweddillion uchaf ar 
gyfer sylweddau penodol. 

• Rheoliad y Comisiwn (EU) 2019/1792 sy'n diwygio Atodiadau II, III a V i Reoliad (EC) 
Rhif 396/2005 Senedd Ewrop a'r Cyngor o ran y lefelau gweddillion uchaf ar gyfer 
sylweddau penodol. 

• Rheoliad Gweithredu'r Comisiwn 2019/2094 sy'n diwygio Rheoliad Gweithredu (EU) 
Rhif 540/2011 o ran ymestyn cyfnodau cymeradwyo sylweddau actif penodol. 

• Rheoliad Gweithredu'r Comisiwn (UE) 2020/17 ynghylch peidio ag adnewyddu’r 
gymeradwyaeth i’r sylwedd actif clorpyrifos-methyl. 

• Rheoliad Gweithredu'r Comisiwn (UE) 2020/18 ynghylch peidio ag adnewyddu’r 
gymeradwyaeth i’r sylwedd actif clorpyrifos.  

• Rheoliad Gweithredu'r Comisiwn (UE) 2020/23 ynghylch peidio ag adnewyddu'r 
gymeradwyaeth i'r sylwedd actif thiacloprid.  

• Rheoliad Gweithredu'r Comisiwn 2020/192 sy'n diwygio Atodiadau II a III i Reoliad 
(EC) Rhif 396/2005 Senedd Ewrop a'r Cyngor o ran lefelau gweddillion uchaf ar gyfer 
prochloraz mewn neu ar rai cynhyrchion. 

• Rheoliad Gweithredu'r Comisiwn (EU) 2020/421 sy'n diwygio Rheoliad Gweithredu 
(EU) Rhif 540/2011 o ran ymestyn cyfnodau cymeradwyo sylweddau actif penodol.  

 
 


