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OS a osodwyd yn y Senedd, sy'n diwygio is-ddeddfwriaeth mewn maes datganoledig  
 
Rheoliadau Ansawdd Aer (Diwygio) (Gogledd Iwerddon) (Ymadael â’r UE) 2020  

 
Mae Rheoliadau 2020 yn diwygio'r deddfwriaeth ganlynol sy'n gymwys yng Nghymru: 
 
Rheoliadau'r UE 
 

• Penderfyniad (EU) 2019/2010 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. 

 
Is-ddeddfwriaeth 
 

• Rheoliadau Ansawdd Aer (Diwygio Rheoliadau Domestig) (Ymadael â’r UE) 2019; a 

• Rheoliadau Ansawdd Aer (Diwygio Amrywiol a Dirymu Deddfwriaeth Uniongyrchol yr 
UE a Ddargedwir) (Ymadael â’r UE) 2018 

 
Unrhyw effaith y gall yr OS ei chael ar gymhwysedd deddfwriaethol y Senedd a/neu ar 
gymhwysedd gweithredol Gweinidogion Cymru 
 

Mae Rheoliadau 2020 yn ymwneud â meysydd sydd o fewn cymhwysedd datganoledig, er y 
dylid nodi bod diwygiadau i Reoliadau Cyfansoddion Organig Anweddol mewn Paent, 
Farneisiau a Chynhyrchion Ailorffen Cerbydau 2012 yn ymwneud yn bennaf â safonau 
cynnyrch a gedwir i Lywodraeth y DU. Mae'r diwygiadau'n sicrhau bod y newidiadau 
cynharach hynny i Reoliadau Ansawdd Aer (Diwygio Rheoliadau Domestig) (Ymadael â'r 
UE) 2019 a Rheoliadau Ansawdd Aer (Diwygio Amrywiol a Dirymu Deddfwriaeth 
Uniongyrchol yr UE a Ddargedwir) (Ymadael â’r UE) 2018 yn adlewyrchu rhwymedigaeth y 
DU yn briodol o dan y Protocol ar Iwerddon/Gogledd Iwerddon i'r cytundeb tynnu'n ôl ("y 
Protocol") mewn perthynas â chyfyngiad allyriadau cyfansoddion organig anweddol mewn 



rhai mathau o baent a farneisiau a chynhyrchion ailorffen cerbydau ("Cyfarwyddeb VOCs 
mewn Paent") ac Allyriadau Diwydiannol.   
 
Mae hyn yn gydnaws â dull Llywodraeth y DU ar gyfer gweithredu’r Protocol. 
 
Diben y diwygiadau  
 
Mae Rheoliadau 2020 yn ddarostyngedig i'r weithdrefn negyddol ddrafft ac yn gwneud 
diwygiadau i Reoliadau Ansawdd Aer (Diwygio Rheoliadau Domestig) (Ymadael â'r UE) 
2019 a Rheoliadau Ansawdd Aer (Diwygio Amrywiol a Dirymu Deddfwriaeth Uniongyrchol yr 
UE a Ddargedwir) (Ymadael â’r UE) 2018 ac yn sicrhau bod rhwymedigaethau'r DU o dan y 
Protocol yn cael eu bodloni. 
 
Mae'r Protocol yn mynnu bod y Gyfarwyddeb VOCs mewn Paent yn cael ei gweithredu yng 
Ngogledd Iwerddon fel y mae yn 27 Aelod-wladwriaeth yr UE. Mae'r Protocol hefyd yn 
darparu bod deddfwriaeth drydyddol a wneir o dan y Gyfarwyddeb Allyriadau Diwydiannol 
yn parhau i fod yn gymwys yng Ngogledd Iwerddon i'r graddau y mae'n berthnasol i 
gynhyrchu, trosglwyddo, dosbarthu a chyflenwi trydan.   
 
Mae'r Rheoliadau 2020 a'r Memorandwm Esboniadol cysylltiedig sy'n nodi effaith y 
diwygiadau ar gael yma:  
 
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2020/1132/contents/made 
 
 
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. 
 
 
 
 

https://www.legislation.gov.uk/uksi/2020/1132/contents/made

