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Annwyl Mike 

Diolch am eich llythyr dyddiedig 13 Hydref, yn gofyn am ragor o wybodaeth ar ôl i mi 
fynychu eich cyfarfod pwyllgor ar 8 Hydref i'ch helpu i graffu ar Orchymyn Cynllun 
Masnachu Allyriadau Nwyon Tŷ Gwydr 2020.  Amgaeaf ymatebion i'ch cwestiynau. Hoffwn 
fanteisio ar y cyfle hwn hefyd i roi'r wybodaeth ddiweddaraf ichi am fy nghysylltiadau â 
Llywodraethau eraill y DU a’r gwaith sydd wedi’i wneud gyda dogfennau'r fframwaith. 

Roeddwn yn bresennol yng nghyfarfod cyntaf y Grŵp Rhyngweinidogol Sero-Net, Ynni a 
Newid Hinsawdd ar 13 Hydref.  Cymerais y cyfle i bwyso eto am gytundeb cysylltu ag ETS 
yr UE ac i gyflwyno'r achos dros fynd ar drywydd ETS annibynnol yn y DU yn hytrach na 
Threth Allyriadau Carbon. Gofynnais am gadarnhad pryd y byddai'r penderfyniad hwn yn 
cael ei wneud a sut y byddai Llywodraeth Cymru yn rhan o'r penderfyniad hwnnw. 
Ysgrifennais at Gweinidog Kwarteng ymhellach ynglŷn â hyn a materion eraill yn dilyn y 
cyfarfod, gan gynnwys yr angen i ymgysylltu â Llywodraeth Cymru ar y Strategaeth 
Datgarboneiddio Diwydiannol a'r angen i sicrhau cyllid teg i ddiwydiannau Cymru, gan 
gynnwys ailgylchu refeniw yr ETS.  Amgaeaf y llythyr er gwybodaeth. 

Gallaf hefyd gadarnhau fy mod wedi cytuno ar y Cytundeb Amlinellol Fframwaith dros dro 
a'r Concordat ar gyfer ETS y DU ac mae fy swyddogion yn pwyso am i’r gwaith fynd 
rhagddo’n gyflym drwy'r camau clirio terfynol er mwyn darparu'r dogfennau i chi cyn gynted 
â phosibl. 

Cofion  

Lesley Griffiths AS/MS 
Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig 
Minister for Environment, Energy and Rural Affairs   
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Gorchymyn Masnachu Allyriadau Nwyon Tŷ Gwydr 2020 

Ymatebion Llywodraeth Cymru i gwestiynau gan y Pwyllgor Newid Hinsawdd, 

yr Amgylchedd a Materion Gwledig  

Treth Allyriadau Carbon 

1. Yn ystod eich sesiwn dystiolaeth, fe wnaethoch egluro bod trafodaethau ar 

gynigion Llywodraeth y DU ar gyfer Treth Allyriadau Carbon yn digwydd ar 

lefel swyddogol. O ystyried arwyddocâd penderfyniad unochrog gan 

Lywodraeth y DU i gyflwyno Treth Allyriadau Carbon, pa drafodaethau 

sydd wedi digwydd ar lefel Weinidogol ar y mater hwn, a beth fu'r 

canlyniad? 

 

Rwyf wedi pwyso’n gyson am drafodaeth ar y cyd rhwng y pedair Llywodraeth ar 

yr opsiynau polisi yn ymwneud â phrisio carbon, ac ystyried mai Gweinidogion 

Cymru ddylai benderfynu ar unrhyw benderfyniad i roi’r gorau i weithredu system 

masnachu allyriadau yng Nghymru. Rwyf wedi defnyddio pob cyfle i fynegi fy 

marn, megis yn ystod cyfarfodydd pedairochrog ar Gynllun Masnachu 

Allyriadau’r DU.  Rwy’n teimlo’n rhwystredig nad yw Llywodraeth y DU wedi 

cynnal unrhyw drafodaethau sylweddol gyda mi na Gweinidogion y 

Gweinyddiaethau Datganoledig eraill. 

 

Gofynnwyd imi am fy marn ar lefel y gyfradd dreth fisoedd lawer yn ôl, wrth 

drafod senario heb gytundeb gydag un o gyn-Ysgrifenyddion y Trysorlys.  Fodd 

bynnag, yn ystod ein trafodaeth ni ddarparwyd llawer o fanylion polisi a, beth 

bynnag, ni fwriwyd ymlaen â’r senario dim cytundeb, yn dilyn ymestyn y cyfnod 

pontio. 

 

Mae Ysgrifennydd y Trysorlys wedi dweud ei bod yn barod i wrando ar fy marn 

ar bolisi’r Dreth Allyriadau Carbon. Gan fod yr ymgynghoriad wedi’i gwblhau, 

byddaf yn pwyso am drosolwg ar y cyfle cyntaf o ymatebion rhanddeiliaid a 

syniadau sy’n dod i’r amlwg o ran dylunio’r polisi terfynol. Bwriadaf gynnwys fy 

nghyd-Weinidog yn y Cabinet, y Gweinidog dros Gyllid a’r Trefnydd, mewn 

unrhyw drafodaeth o’r fath, o gofio ei diddordeb mewn materion treth. Byddaf 

hefyd yn ceisio trafodaeth, yn cynnwys pob un o bedair gwlad y DU, am sail 

resymegol a rhinweddau cymharol trethiant o’i gymharu â chynllun masnachu, er 

mwyn dod i benderfyniad sy’n rhoi ystyriaeth deg i’n cyfrifoldebau dros bolisi 

hinsawdd. Yn olaf, os bwrir ymlaen â threth, byddwn yn disgwyl trafod rôl 

Cyfoeth Naturiol Cymru, a’r anghenion cysylltiedig am adnoddau, gan ei fod yn 

Gorff a Noddir gan Lywodraeth Cymru. 

 

  



2. A allwch chi egluro a yw Llywodraeth y DU wedi dweud wrthych o dan ba 

amgylchiadau y byddai'n cyflwyno Treth Allyriadau Carbon yn hytrach na 

mynd ar drywydd System Masnachu Allyriadau annibynnol y DU, ar y cyd 

â'r gweinyddiaethau datganoledig? 

 

Nac ydi, nid yw Llywodraeth y DU wedi nodi’r sail ar gyfer cyflwyno Treth 

Allyriadau Carbon yn hytrach na Cynllun Masnachu Allyriadau i’r DU sy’n sefyll 

ar ei ben ei hun, na’r amgylchiadau lle byddai penderfyniad o’r fath yn cael ei 

wneud, er gwaethaf cwestiynau niferus gan fy swyddogion.  

  

 

3. Pa asesiad ydych chi wedi'i wneud o effaith y Dreth Allyriadau Carbon 

arfaethedig ar osodiadau Cymru ac ar gynnydd Cymru o ran cyrraedd sero 

net erbyn 2050? Sut mae'r asesiad hwn yn cymharu â'r asesiad ar gyfer 

System Masnachu Allyriadau (ETS) annibynnol y DU? 

 

Nid yw Llywodraeth y DU wedi cadarnhau manylion terfynol y polisi eto.  Mae’r 

asesiad canlynol yn seiliedig ar y cynigion yn y ddogfen ymgynghori. 

 

Byddai tua 70 o safleoedd yng Nghymru o fewn cwmpas y Cynllun Masnachu 

Allyriadau, a byddai’r un safleoedd o fewn cwmpas treth, yn ôl y ddogfen 

ymgynghori. 

 

Fodd bynnag, nid yw’r dreth yn cynnig yr un sicrwydd o ran canlyniadau 

amgylcheddol â chynllun masnachu.  Mae’r Dreth Allyriadau Carbon yn dibynnu 

ar lunwyr polisi i bennu cyfradd y dreth ar lefel briodol i sbarduno ymddygiad tra 

bydd Cynllun Masnachu Allyriadau’r DU yn gosod cap a thrywydd sy'n unol â 

llwybr sero net cyson i greu terfyn absoliwt ar lefel yr allyriadau ar draws y 

boblogaeth fusnes. 

 

Un o brif anfanteision treth yw’r diffyg cymhellion ariannol a gynigir i safleoedd 

sy’n allyrru llai nag unrhyw derfyn a ganiateir yn ddigyfyngiad.  Ymgynghorodd 

Llywodraeth y DU ar gynigion i fynd i’r afael â’r diffyg hwn drwy wobrwyo 

datgarboneiddio ar safleoedd prif gynllun.  Fodd bynnag, nid yw’r cynigion yn 

cynnig yr un hyblygrwydd a haelioni â chynllun masnachu, a fydd yn rhoi cyfle i 

safleoedd wneud penderfyniadau buddsoddi cynnar, bancio lwfansau dros ben 

a’u masnachu yn ôl eu gwerth llawn ar adeg o’u dewis nhw, er enghraifft pan 

fydd prisiau carbon yn uchel. 

 

Am y ddau brif reswm hyn, Cynllun Masnachu Allyriadau i’r DU sy’n sefyll ar ei 

ben ei hun sy’n cynnig yr opsiwn polisi prisio carbon gorau, yng Nghymru ac ar 

draws y DU yn gyffredinol. 

 

  



4. Beth allwch chi ei wneud i sicrhau bod gan Lywodraeth Cymru rôl ffurfiol 

wrth lunio Treth Allyriadau Carbon? Sut y byddwch yn ceisio sicrhau bod 

buddiannau Cymru yn cael eu hystyried yn llawn, a bod Cymru yn cael ei 

chyfran deg o refeniw trethi? 

 

Nid yw’r setliad datganoli’n gwarantu rôl ffurfiol i Weinidogion Cymru mewn Treth 

Allyriadau Carbon ac nid yw Llywodraeth y DU wedi cynnig deddfu ar gyfer 

unrhyw rôl o’r fath. Nid ydynt chwaith wedi cynnig dod i gytundeb gwleidyddol ar 

unrhyw gydweithredu, er enghraifft drwy Goncordat.  Gallai cytundeb o’r fath 

nodi sut y byddai Gweinidogion Cymru yn cymryd rhan yn y gwaith o ddatblygu 

polisi a’n rôl fel noddwyr y rheoleiddiwr amgylcheddol yng Nghymru.  Oni wneir 

cynnig o’r fath, a hyd nes y gwneir hynny, byddaf yn parhau i gynrychioli 

buddiannau Cymru ar bob cyfle, gan gynnwys ar fater dosbarthu refeniw treth. 

 

 

5. Wrth roi tystiolaeth i’r Pwyllgor, fe wnaethoch ddweud bod penderfyniad 

gan Lywodraeth y DU i gyflwyno Treth Allyriadau Carbon yn mynd yn 

llwyr… yn erbyn egwyddorion y fframweithiau cyffredin yr ydym wedi 

cytuno arnynt yn ôl yn 2017. Beth yw goblygiadau Fframwaith Cyffredin 

ETS y DU a fethodd, o ran cyflwyno'r Rhaglen Fframweithiau Cyffredin 

ehangach? 

 

Ymgymerais â’r gwaith ar y cyd i ddatblygu fframwaith Cynllun Masnachu 

Allyriadau’r DU yn ddidwyll ac rwyf o’r farn ei fod yn enghraifft o sut y gall y 

rhaglen gyflawni polisïau a gynhyrchir ar y cyd yn llwyddiannus.  Fodd bynnag, 

mae penderfyniad Llywodraeth y DU i fwrw ymlaen â’r polisi amgen yn amlwg yn 

tanseilio’r ymdrechion hyn.   

 

Hyd yn oed os mai’r dreth oedd yr unig opsiwn a oedd ar gael, mae’r diffyg 

ymgysylltu â Gweinidogion datganoledig yn gwrth-ddweud y cyd-destun y 

lluniwyd egwyddorion y Cyd-bwyllgor Gweinidogion ynddo, yn arbennig “Bydd 

cydweithio agos hefyd rhwng Llywodraeth y DU a’r gweinyddiaethau 

datganoledig ar faterion a gedwir yn ôl a materion a eithrir sy’n effeithio’n 

sylweddol ar gyfrifoldebau datganoledig”. 

 

O fewn fy mhortffolio i, Cynllun Masnachu Allyriadau’r DU yw’r unig faes 

fframwaith lle mae Llywodraeth y DU yn ymgynghori’n gyhoeddus ar bolisi 

amgen gan ddefnyddio pwerau a gadwyd yn ôl.  Felly, rwyf yn obeithiol mai 

eithriad yw hyn.  Fodd bynnag, mae’n bwrw amheuaeth ar ymrwymiad 

Llywodraeth y DU i’r Rhaglen Fframweithiau Cyffredin.   

 

  



Refeniw ocsiwn 

 

6. A allwch chi amlinellu'r trefniadau sydd ar waith ar hyn o bryd i sicrhau 

bod Cymru yn cael ei chyfran deg o refeniw a gynhyrchir o gyfranogiad y 

DU yn ETS yr UE? 

 

Mae’r holl arian sy’n cael ei brosesu gan lwyfan y DU o dan Gam 3 Cynllun 

Masnachu Allyriadau’r UE yn cael ei ddychwelyd i’r Trysorlys. Fodd bynnag, nid 

yw’n cael ei neilltuo ar gyfer datgarboneiddio ar hyn o bryd. Byddai Llywodraeth 

y DU yn cyfeirio at ei hadroddiadau i’r Comisiwn Ewropeaidd sy’n dangos bod 

llawer mwy na 50% o’r arian a sicrhawyd drwy’r drefn hon yn cael ei dargedu at 

fesurau newid yn yr hinsawdd. Nid yw dosbarthiad daearyddol y cronfeydd 

hynny’n hysbys oherwydd y diffyg neilltuo ac, o ganlyniad, y diffyg tryloywder. 

 

 

7. A allwch chi gadarnhau mai creu Cronfa Datgarboneiddio Diwydiannol y 

DU yw'r dull a ffefrir gennych o hyd i ailgylchu refeniw a gynhyrchir gan 

ETS y DU? Os na, beth sydd wedi achosi ichi newid eich safbwynt, a beth 

yw'r dull newydd a ffefrir gennych? 

 

Cronfa Datgarboneiddio Diwydiannol y DU yw’r dull a ffafrir gennyf o hyd ar gyfer 

ailgylchu refeniw Cynllun Masnachu Allyriadau’r DU a hefyd i reoli unrhyw gyllid 

ychwanegol a allai fod yn ofynnol.  Dylai’r gronfa hon gael ei gweinyddu ar y cyd 

gan bedair gwlad y DU, ac ystyried bod y cyfrifoldeb dros leihau allyriadau wedi’i 

ddatganoli.  Amlinellaf fy rhesymeg isod. 

 

Mae’n amlwg nad yw fformiwla Barnett yn gweithio i gyfranogwyr Cynllun 

Masnachu Allyriadau.  Mae safleoedd yng Nghymru i gyfrif am oddeutu 10% o’r 

allyriadau a gipiwyd gan Gynllun Masnachu Allyriadau’r DU. Mae rhesymeg, 

felly, yn awgrymu y dylai safleoedd yng Nghymru dderbyn 10% o’r refeniw a 

gynhyrchir. Fodd bynnag, ni fydd y llwybr at ddatgarboneiddio yn dilyn fformiwla 

syml o’r fath.  

 

Bydd rhai o’r safleoedd yng Nghynllun Masnachu Allyriadau’r DU yn rhatach i’w 

datgarboneiddio nag eraill. Felly, mae angen i’r refeniw lifo’n gymesur i’r 

sectorau lle mae’r angen mwyaf. Mae gan Gymru gyfran uchel o safleoedd sy’n 

anodd eu datgarboneiddio, sy’n golygu heriau technegol sylweddol a lle mae’r 

cyllid sydd ei angen i ddatgarboneiddio yn debygol o fod yn uwch na’r 

cyfartaledd. 

 

Mae ystyriaethau amser hefyd. Ni fydd pob safle yn datgarboneiddio ar yr un 

pryd a bydd eu hanghenion cyllido yn amrywio dros amser. Yn y blynyddoedd i 

ddod, efallai y bydd angen i nifer fach o safleoedd yn y DU dderbyn y cyllid i gyd 

am nifer o flynyddoedd. Er enghraifft, er mwyn datgarboneiddio un o’n 

cynhyrchwyr dur, efallai y bydd angen llawer mwy na 10% o’r cyllid dros gyfnod 

o dair i bedair blynedd, dim ond ar gyfer un safle.  



 

Am y rhesymau hyn - sef hyblygrwydd a’r angen i gydnabod gofynion gwahanol 

sectorau ar wahanol adegau - mae dadl mai busnesau Cymru sy’n cael y fargen 

orau drwy fod yn rhan o drefniant cyllido mwy.  Fodd bynnag, mae hyn yn gofyn 

am degwch a thryloywder yn y system, a’r ffordd orau o gyflawni hyn yw drwy 

gyd-lywodraethu a gweinyddu.   

 

 

8. Pa drafodaethau, os o gwbl, a gawsoch gyda Llywodraeth y DU ynghylch 

cyfran Cymru o refeniw ocsiwn sy’n cael ei ddychwelyd yn uniongyrchol i 

Lywodraeth Cymru i ariannu ei blaenoriaethau gwariant? 

 

Nid ydym wedi trafod refeniw yn cael ei ddychwelyd i Lywodraeth Cymru. 
Byddai’n well gennym gael cronfa i'r DU sy’n dryloyw ac yn dosbarthu cyllid yn 
deg yn ôl yr angen. Fodd bynnag, os yw system sy’n cael ei rheoli yn Whitehall 
yn golygu bod y rhagolygon i fusnesau Cymru yn wael, efallai y bydd dadl dros 
gymryd y cyllid – gwell cael rhywfaint o gyllid yn dod i Gymru na dim o gwbl.  
Dyna pam mae’n hanfodol bod gennym lais nid yn unig wrth lunio’r egwyddor 
ond hefyd yn nyluniad a gweithrediad unrhyw gynllun ariannu. 

 

Lliniaru gollyngiadau carbon 

 

9. Mae’r Comisiwn Ewropeaidd yn ystyried cyflwyno dull o addasu ffiniau 

carbon fel dewis arall yn lle dyrannu lwfansau di-dâl i fynd i'r afael â'r risg 

o ollwng carbon. Beth yw eich barn am hyn? Pa ystyriaeth, os o gwbl, a 

roddwyd i sut y gallai dull o'r fath weithio yng nghyd-destun ETS 

annibynnol neu gysylltiedig y DU? 

 

Mae’r mecanwaith addasu ffiniau carbon yn gysyniad diddorol gan ei fod yn 

mynd i’r afael â materion sy’n ymwneud â chystadleurwydd drwy roi pris carbon 

ar nwyddau sy’n dod i mewn.  Dylai hyn ddileu’r angen am iawndal, ar ffurf 

lwfansau am ddim, i ddiwydiannau yn yr Undeb Ewropeaidd a bydd yn 

ffynhonnell refeniw newydd.   

 

Mae heriau technegol ynghlwm wrth fecanwaith o’r fath a bydd yn ddiddorol 

gweld sut y mae’r Comisiwn Ewropeaidd yn mynd i’r afael â nhw er mwyn 

sicrhau y gellir ei weithredu’n effeithiol ac yn deg. 

 

Nid oes gennym ddigon o fanylion eto am y mecanwaith i ddeall yn llawn sut y 

bydd yn gweithredu, na sut y gallai weithio’n wahanol mewn Cynllun Masnachu 

Allyriadau i’r DU sy’n sefyll ar ei ben ei hun neu’n gysylltiedig.  Fodd bynnag, pe 

baem yn sefydlu cytundeb cysylltu, byddai ystyriaethau fel y rhain yn cael eu 

rheoli drwy’r trefniadau llywodraethu cysylltiedig. 



Lesley Griffiths AS/MS 
Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig 
Minister for Environment, Energy and Rural Affairs   
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Rt Hon Kwasi Kwarteng MP  
Minister of State for Business, Energy and Clean Growth  
Department for Business, Energy & lndustrial Strategy  
1 Victoria Street 
London 
SW1H 0ET 
 
Minister.Kwarteng@beis.gov.uk  

 
 

30 October 2020 
 
Dear Kwasi 
 
Further to the inaugural meeting of the Net Zero, Energy and Climate Change Inter-
Ministerial Group (IMG) on 13 October, I would like to take this opportunity to emphasise 
some of the most important points relating to our discussion. The UK Government and 
Welsh Government are mutually dependent on one another as we both work to meet our 
emissions targets and I would like to thank you and your Officials for working with us to 
develop the closer inter-governmental cooperation we need in this area.  
 
During the meeting, we discussed the UK Emissions Trading Scheme (ETS). I welcome the 
formal role of the IMG in governing the ETS. The early decisions on a revised cap and any 
changes to free allocations following the review will require strong co-operation between us 
to ensure future policy meets the needs of our individual nations and the UK as a whole. 
 
We can only achieve global emissions reduction goals through international co-operation to 
establish a consistent carbon price. Our focus should be leading the development of a 
network of robust and effective, interconnected global carbon markets and linking the UK 
ETS to the large, established EU system is the logical first step. Achieving a successful ETS 
linking agreement with the EU is clearly in the best interests of all parties and I would 
appreciate your assurance you will continue to work towards a solution on this with the EU 
over the coming weeks. Our industry is already feeling the pressure of the COVID 
pandemic, on top of the potentially damaging impacts of trade disruption or border delays 
when we leave the EU. Linking the carbon markets is one area where there is an 
opportunity to lessen the blow. 
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Accordingly, even if an agreement is not reached with the EU, we should establish a 
standalone UK ETS, in line with the commitment all four Governments made when we 
agreed to a common framework in this policy area, with a view to future linking 
opportunities, with the EU system or other global markets. However, despite the progress 
made on the UK ETS legislation and operational preparedness, I understand the UK 
Government are continuing to progress two parallel options for a standalone scheme. As I 
have previously made clear, I am ready to participate in discussions on the relative merits of 
both options with you, though given we are on track to implement a UK ETS from 1 January, 
the option to fill a policy gap with a Carbon Emissions Tax (CET) will not be required. I am 
seeking clarity on the circumstances in which you might consider introducing a CET, rather 
than a standalone UK ETS, as well as when this decision will be taken. Given Wales’ 
emissions profile is considerably different from the UK as a whole, including a relatively high 
proportion of emissions from Industry and Agriculture, I would expect to be involved in the 
decision as it relates to Wales. 
 
I would also appreciate further details of the outcomes and proposed response to HM 
Treasury’s important review into the costs and benefits of net-zero. The revenues raised 
through an ETS will be substantial and I am anxious Wales gets its fair share of this funding. 
Ongoing support from the UK Government is essential to maintain progress with 
decarbonisation of Welsh industry and I look forward to a discussion with you on the 
forthcoming Industrial Decarbonisation Strategy, which I understand your officials are 
arranging. 
 
Funding will be equally important in other areas. In order to achieve net zero, we will need 
to invest in a range of renewable and low carbon technologies, in addition to off-shore wind. 
We therefore need a commitment from the UK Government that Wales will receive the 
funding it needs in areas like Carbon Capture Usage and Storage, and Hydrogen, which will 
support long term environmental and financial sustainability for industries based in Wales. 
We cannot afford to lose the skilled workforce and economic influence attached to these 
companies and their supply chains. 
 
Across my portfolio, there are further interdependencies on which closer collaboration would 
deliver benefits to the UK and Welsh Governments. For example, if we are to collectively 
provide clarity and certainty for the sectors involved, we need to understand the UK 
Government’s plans with regards the long awaited Energy White Paper. The same is true of 
your work on the UK’s Net Zero Strategy and sixth carbon budget, on which I understand 
officials have had preliminary discussions.  
 
Your letter of 2 October regarding the UK National Energy and Climate Plan (NECP) was 
helpful. We of course support the UK Government’s immediate actions in submitting this 
plan in accordance with the Withdrawal Agreement. However, I am concerned about what 
will replace certain targets required by EU legislation, such as energy efficiency, after we 
leave the EU arrangements. I encourage the UK Government to be more ambitious in its 
targets for renewable energy. In Wales we already generate the equivalent of 50% of our 
electricity consumption from renewable sources. I expect the IMG to serve as a forum for 
discussing the topics and targets currently contained in the NECP. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Finally, I must emphasise our determination to embrace all opportunities to rebalance the 
UK’s economy and to address long-standing inequalities in the context of both tackling and 
recovering from the coronavirus pandemic. I believe this is a shared ambition on which we 
can collaborate going forwards. 
 
I am copying this letter to my counterparts in Scotland and Northern Ireland and to the 
Secretary of State for Wales 
 
Regards 
 

 
 
Lesley Griffiths AS/MS 
Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig 
Minister for Environment, Energy and Rural Affairs   
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