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Dyddiad gosod yn Senedd y DU: 25 Chwefror 2021  
Sifftio  
A fydd angen eu sifftio yn Senedd y DU?  Na fydd  
Gweithdrefn:  Cadarnhaol drafft 
Dyddiad trafod gan Bwyllgor Offerynnau 
Statudol Ewropeaidd Tŷ'r Cyffredin  

Amherthnasol 

Dyddiad trafod gan Bwyllgor Craffu ar Is-
deddfwriaeth Tŷ'r Arglwyddi 

Amherthnasol 

Y dyddiad y daw'r cyfnod sifftio i ben yn 
Senedd y DU  

Amherthnasol  

Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol 
o dan Reol Sefydlog 30A (oherwydd ei fod 
yn diwygio deddfwriaeth sylfaenol) 

Nid yw'n ofynnol 

Gweithdrefn graffu  
Canlyniad y broses sifftio    Amherthnasol   
Y weithdrefn  Gadarnhaol  
Dyddiad trafod gan y Cyd-bwyllgor ar 
Offerynnau Statudol 

Ddim yn hysbys  

Dyddiad trafod gan Bwyllgor Offerynnau 
Statudol Tŷ'r Cyffredin 

Ddim yn hysbys  

Dyddiad trafod gan Bwyllgor Craffu ar Is-
deddfwriaeth Tŷ'r Arglwyddi 

9 Mawrth 2021 

Cefndir  
Bwriedir i'r Rheoliadau hyn gael eu gwneud gan Lywodraeth y DU o dan 
adran 8 o Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018, a pharagraff 21 o 
Atodlen 7 i'r Ddeddf. 
 
Crynodeb 
Mae'r Deyrnas Unedig yn rhan o Gonfensiwn Fframwaith y Cenhedloedd 
Unedig ar Newid yn yr Hinsawdd (UNFCCC). Mae aelodaeth o’r Confensiwn 
bron yn fyd-eang ac mae'n cydnabod bod newid yn yr hinsawdd yn fater 
pwysig y gellir brwydro yn ei erbyn drwy sefydlogi allyriadau nwyon tŷ 
gwydr. 
 
Mae’r Protocol Kyoto yn brotocol i Gonfensiwn Fframwaith y Cenhedloedd 
Unedig ar Newid yn yr Hinsawdd, ac fel rhan o hwn mae rhai gwledydd 
wedi cytuno i ymrwymo i leihau allyriadau. Mae'r gwledydd hynny yn 
cynnwys y Deyrnas Unedig a'r Undeb Ewropeaidd. 
 



Cyn 31 Rhagfyr 2020, roedd cofrestrfa Protocol Kyoto y DU yn gweithredu 
o fewn platfform yr UE (sef System Gyfunol Cofrestrfeydd yr Undeb 
Ewropeaidd, neu CSEUR).  
 
Mae'r Rheoliadau hyn yn diwygio cyfraith a ddargedwir yr UE sy'n 
ymwneud â chofrestrfa Protocol Kyoto y DU, er mwyn sicrhau bod 
Cofrestrfa Protocol Kyoto y DU yn gweithio o fewn y platfform domestig 
newydd (hynny yw, yn annibynnol ar System Gyfunol Cofrestrfeydd yr UE 
(CSEUR). Bydd hyn yn caniatáu i'r DU ddal a masnachu unedau Kyoto, gan 
helpu'r DU i gydymffurfio â'i rhwymedigaethau rhyngwladol o dan 
Brotocol Kyoto. 
 
Mae'r Rheoliadau hefyd yn dileu gofyniad i Asiantaeth yr Amgylchedd 
gydymffurfio â chyfraith yr UE wrth ystyried ceisiadau ynghylch prosiectau 
Protocol Kyoto. Yn lle hynny, bydd yn rhaid i Asiantaeth yr Amgylchedd 
gydymffurfio â rhwymedigaethau cyfraith hinsawdd rhyngwladol 
perthnasol y DU. 
 
Datganiad gan Lywodraeth Cymru 
Mae’r Cynghorwyr Cyfreithiol yn cytuno â’r datganiad a osodwyd gan 
Lywodraeth Cymru dyddiedig 26 Chwefror 2021 ynghylch effaith y 
Rheoliadau hyn. 
 
Nodwn, fodd bynnag, fod y platfform meddalwedd ar gyfer cofrestrfa 
Protocol Kyoto newydd y DU yn dal i gael ei ddatblygu ac mae disgwyl 
iddo fod yn weithredol yn y gwanwyn 2021. Crynhoir canlyniad hyn yn 
adran 7.3 o Femorandwm Esboniadol Llywodraeth y DU ar y Rheoliadau: 
 

“The UK’s access to the EU’s KP Registry system ended at the end 
of the Transition Period (TP). The IT platform for the new UK KP 
registry is currently in development and is due to be operational in 
Spring 2021. For the period between the end of the TP and Spring 
2021, businesses with accounts in the UK KP registry will 
temporarily lose access to them and have been advised to open 
KP accounts in other countries’ registries if they wish to trade KP 
units during this time.” 

 
Ymddengys hefyd fod datganiad ysgrifenedig Llywodraeth Cymru yn 
dyfynnu enw'r Rheoliadau yn anghywir. Yr enw cywir arnynt yw 
Rheoliadau Allyriadau Nwyon Tŷ Gwydr (Cofrestrfa Protocol Kyoto) 2021. 
 
Cytundeb Rhynglywodraethol ar Fil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael)  
Mae'r crynodeb uchod a chynnwys y Memorandwm Esboniadol i'r 
Rheoliadau hyn yn cadarnhau eu heffaith ac i ba raddau y byddai'r 
Rheoliadau hyn yn deddfu polisi newydd mewn meysydd datganoledig.  
 



Nid yw'r Cynghorwyr Cyfreithiol o'r farn bod unrhyw faterion arwyddocaol 
yn codi o dan baragraff 8 o'r Memorandwm ar Fil yr Undeb Ewropeaidd 
(Ymadael) a Sefydlu Fframweithiau Cyffredin mewn perthynas â'r 
Rheoliadau hyn. 
 
Cynnig cydsyniad o dan Reol Sefydlog 30A.10 
Mae'r Rheoliadau'n diwygio Deddf yr Amgylchedd 1995 fel y mae'n 
gymwys i “awdurdodau codi tâl”. Mae Corff Adnoddau Naturiol Cymru yn 
awdurdod codi tâl. 
 
Efallai y bydd y Pwyllgor am ofyn am eglurhad gan Lywodraeth Cymru 
ynghylch pam na osodwyd Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol 
gerbron y Senedd o dan Reol Sefydlog 30A, i'r graddau y mae'r 
Rheoliadau'n diwygio Deddf yr Amgylchedd 1995 mewn meysydd 
datganoledig. 
 
 

 


