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(Anifeiliaid, Bwyd Anifeiliaid a Bwyd, Ffioedd Iechyd
Planhigion etc.) (Cymru) (Diwygio) (Ymadael â'r UE)
2020
Cefndir a Diben
Mae’r Rheoliadau hyn wedi eu gwneud drwy arfer y pŵer a roddir gan baragraff 1(1) o
Atodlen 2 a pharagraff 21 o Atodlen 7 i Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018, er
mwyn ymdrin ag unrhyw fethiant yng nghyfraith yr UE a ddargedwir i weithredu’n effeithiol a
diffygion eraill sy’n deillio o ymadawiad y Deyrnas Unedig â’r Undeb Ewropeaidd.
Mae’r Rheoliadau hyn yn gwneud diwygiadau o ran gweithrediad sy’n ymwneud â
rheolaethau swyddogol i Reoliadau’r Fasnach mewn Anifeiliaid a Chynhyrchion Perthynol
(Cymru) 2011 (O.S. 2011/2379) a Rheoliadau Rheolaethau Swyddogol (Anifeiliaid, Bwyd
Anifeiliaid a Bwyd, Ffioedd Iechyd Planhigion etc.) (Cymru) 2020 (O.S. 2020/44).
Yn benodol, mae'r diwygiadau a wneir gan y Rheoliadau hyn yn sicrhau y bydd y cyrff sy'n
gyfrifol am orfodi gofynion y Rheoliadau Rheolaethau Swyddogol yng Nghymru yn parhau i
fod â'r pwerau gorfodi, fel y pŵer arolygu sydd eu hangen arnynt, ar ôl dyddiad y cyfnod
gweithredu.

Gweithdrefn
Gwneud cadarnhaol.

Materion technegol: craffu
Ni nodwyd unrhyw bwyntiau i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 mewn
perthynas â'r offeryn hwn.

Rhinweddau: craffu
Nodwyd y pwyntiau a ganlyn i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.3 mewn
perthynas â’r offeryn hwn:
1. Rheol Sefydlog 21.3(ii) – ei fod o bwysigrwydd gwleidyddol neu gyfreithiol neu ei fod
yn codi materion polisi cyhoeddus sy’n debyg o fod o ddiddordeb i’r Senedd
Mae'r Pwyllgor yn nodi'r esboniad a ddarperir gan Lesley Griffiths AS, Gweinidog yr
Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig mewn llythyr at y Llywydd, dyddiedig 23 Rhagfyr
2020, ynghylch defnyddio'r weithdrefn gadarnhaol gwnaed ar gyfer y Rheoliadau hyn (a
fyddai fel rheol yn ddarostyngedig i'r weithdrefn negyddol) o ystyried cyfyngiadau amser a
bod angen i'r ddeddfwriaeth ddod i rym ar ddiwrnod cwblhau'r cyfnod gweithredu.

Yn benodol, nodwn y paragraff canlynol yn y llythyr:
“Daw’r offeryn hwn i rym o dan y weithdrefn gadarnhaol frys ‘gwnaed’ cyn y caiff ei osod
gerbron y Senedd. Mae hyn yn angenrheidiol oherwydd bod y diwygiadau y mae’r
Rheoliadau yn eu gwneud wedi deillio o oedi o ran trafodaethau â gweinyddiaethau’r
DU ac addasiadau hwyr i Reoliadau cyfatebol Lloegr. Mae’r diwygiadau yn y Rheoliadau
yn cynnwys pŵer newydd ar gyfer llunio rheoliadau y bydd angen ei arfer ar ddechrau’r
Flwyddyn Newydd er mwyn datgymhwyso rhai amodau ar allforion o’r UE i mewn i
Gymru. Yn sgîl yr oedi yma mae’n rhaid i’r Rheoliadau a fyddai fel rheol wedi bod yn
ddarostyngedig i’r weithdrefn negyddol symud ymlaen o dan y weithdrefn gadarnhaol
frys ‘gwnaed’ ar sail y ffaith nad oes digon o amser i fodloni’r amodau sifftio a nodir yn
y Ddeddf Ymadael nac ychwaith ddigon o amser i osod y Rheoliadau yn wirfoddol yn
unol â’r weithdrefn gadarnhaol ddrafft.”
Yn unol â’r weithdrefn a amlinellir ym mharagraff 7 o Atodlen 7 i Ddeddf yr Undeb
Ewropeaidd (Ymadael) 2018, mae’n rhaid i’r offeryn hwn gael ei gymeradwyo gan y
Senedd erbyn 7 Chwefror er mwyn iddo barhau i gael effaith.”
2. Rheol Sefydlog 21.3(ii) – ei fod o bwysigrwydd gwleidyddol neu gyfreithiol neu ei
fod yn codi materion polisi cyhoeddus sy’n debyg o fod o ddiddordeb i’r Senedd
Nodwn mai dim ond y fersiwn Saesneg o’r Memorandwm Esboniadol a osodwyd gyda'r
Rheoliadau hyn.
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