
 
GWEINIDOGION Y DU SY’N GWEITHREDU MEWN MEYSYDD 

DATGANOLEDIG 
 
 

002 - Rheoliadau Diogelwch Iechyd (Ymadael â'r UE) 2021 
Dyddiad gosod yn Senedd y DU: 7 Mehefin 2021 

Sifftio 
Yn destun gwaith sifftio yn Senedd y DU?  Nac ydy 
Gweithdrefn:  Cadarnhaol drafft 
Dyddiad trafod gan Bwyllgor Offerynnau 
Statudol Ewropeaidd Tŷ'r Cyffredin 

Amherthnasol 

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

Amherthnasol 

Dyddiad y daw’r cyfnod sifftio yn Senedd y 
DU i ben  

Amherthnasol 

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

Dim angen   

Gweithdrefn graffu 
Canlyniad y broses sifftio    Amherthnasol 
Gweithdrefn  Cadarnhaol drafft 
Dyddiad trafod gan y Cydbwyllgor ar 
Offerynnau Statudol 

16 Mehefin 2021 

Dyddiad trafod gan Bwyllgor Offerynnau 
Statudol Tŷ'r Cyffredin 

Anhysbys 

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

22 Mehefin 2021 

Cefndir 
Cynigir bod Rheoliadau Diogelwch Iechyd (Ymadael â’r UE) 2021 (“y 
Rheoliadau”) yn cael eu gwneud gan Lywodraeth y DU yn unol ag adran 
8(1) o Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 (“Deddf 2018”), a 
pharagraff 21 o Atodlen 7 iddi, ac adran 31 o Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd 
(Perthynas yn y Dyfodol) 2020 (“Deddf 2020”). 
 
Crynodeb 
Mae'r Rheoliadau hyn yn mynd i’r afael â methiannau cyfraith yr Undeb 
Ewropeaidd a ddargedwir i weithredu'n effeithiol mewn cyd-destun 
domestig. Maent yn dirymu ac yn ailddatgan, gydag addasiadau, cyfraith 
yr UE a ddargedwir ar ddiogelwch iechyd ac yn sefydlu cyfundrefn 
annibynnol i sicrhau bod pedair gwlad y DU yn parhau i gydgysylltu ar 
rannu data, gwyliadwriaeth epidemiolegol a'r dull cyfunol o atal a rheoli 
bygythiadau trawsffiniol difrifol i iechyd. Er bod amddiffyn iechyd y 
cyhoedd a diogelwch iechyd wedi'i ddatganoli yn y Deyrnas Unedig, 
roedd yn ofynnol yn flaenorol i'r pedair gwlad gydymffurfio â chyfraith yr 



UE ar ddiogelwch iechyd. Gosodwyd y Rheoliadau gerbron Senedd y DU 
ar 7 Mehefin. 
 
Mae'r Rheoliadau yn rhoi ar waith y trefniadau diogelwch iechyd y 
cytunwyd arnynt rhwng y DU a'r UE o dan Gytundeb Masnach a 
Chydweithredu y DU a’r UE. Mae'r Rheoliadau hefyd yn angenrheidiol i 
sicrhau y gall y DU fodloni ei rhwymedigaethau rhyngwladol yn y ffordd 
orau o dan y Rheoliadau Iechyd Rhyngwladol (2005) (cytundeb 
rhyngwladol sy'n ei gwneud yn ofynnol i holl aelod-wladwriaethau 
Sefydliad Iechyd y Byd weithio gyda'i gilydd i sicrhau diogelwch iechyd 
byd-eang). Yn allweddol, bydd y Rheoliadau yn darparu ar gyfer 
gweithredu mwy penodol ar y trefniadau diogelwch iechyd y cytunwyd 
arnynt â'r UE o dan y Cytundeb Masnach a Chydweithredu. Mae'r 
trefniadau hyn yn cefnogi gweithio a rhannu gwybodaeth yn effeithiol 
rhwng y DU a'r UE yn y dyfodol yn achos bygythiad trawsffiniol difrifol i 
iechyd. 
 
Mae’r swyddogaethau yr oedd yr UE yn gyfrifol amdanynt yn y gorffennol 
wedi’u haddasu a’u trosglwyddo at Bwyllgor Diogelu Iechyd y DU sydd 
newydd gael ei sefydlu ac at Asiantaeth Diogelwch Iechyd y DU, mewn 
cydweithrediad â’r asiantaethau iechyd cyhoeddus mewn rhannau eraill 
o’r DU.  
 
Cyfraith yr UE a ddargedwir sy'n cael ei diwygio yw: 
 

• Rheoliad y CE Rhif 851/2004 o Senedd Ewrop a'r Cyngor, 21 
Ebrill 2004, yn sefydlu canolfan atal a rheoli clefydau Ewrop;  

• Penderfyniad Rhif 1082/2013/UE Senedd Ewrop a'r Cyngor, 22 
Hydref 2013, ar fygythiadau trawsffiniol difrifol i iechyd a chan 
ddiddymu Penderfyniad Rhif 2119/98/CE; 

• Penderfyniad Gweithredu'r Comisiwn (UE) 2017/253 13 
Chwefror 2017 yn pennu gweithdrefnau ar gyfer rhoi gwybod 
am rybuddion fel rhan o system rhybudd cynnar ac ymateb 
mewn perthynas â'r bygythiadau trawsffiniol difrifol i iechyd 
ac ar gyfer cyfnewid gwybodaeth, ymgynghori a chydgysylltu 
ymatebion i fygythiadau o'r fath yn unol phenderfyniad 
1082/2013; a 

• Phenderfyniad Gweithredu'r Comisiwn (UE) 2018/945 22 
Mehefin 2018 ar glefydau trosglwyddadwy a materion iechyd 
arbennig cysylltiedig i'w cwmpasu gan wyliadwriaeth 
epidemiolegol yn ogystal â diffiniadau achosion perthnasol. 

 
Datganiad gan Lywodraeth Cymru 
Mae’r Cynghorwyr Cyfreithiol yn gwneud y sylwadau a ganlyn mewn 
perthynas â datganiad Llywodraeth Cymru, dyddiedig 14 Gorffennaf 2021, 
ynghylch effaith y Rheoliadau hyn: 
 



Mae Llywodraeth Cymru yn nodi: 
 

“Nid oes gan yr OS unrhyw effaith ar gymhwysedd deddfwriaethol 
y Senedd.” 
 

Fodd bynnag, nid yw'n glir a yw'r datganiad hwn yn gywir ai peidio, felly 
rydym yn gofyn am eglurhad pellach. 
 
Pan roddir swyddogaeth i Weinidog y Goron mewn maes sydd o fewn 
cymhwysedd deddfwriaethol y Senedd, gallai hyn gael yr effaith o gyfyngu 
ar allu'r Senedd i ddeddfu yn y maes hwnnw yn y dyfodol. Y rheswm am 
hyn yw na all Deddf Seneddol ddileu neu addasu swyddogaeth 
Gweinidog y Goron sy'n ymwneud â “swyddogaeth ddatganoledig 
gymwysedig” oni bai bod y Gweinidog perthnasol yn Llywodraeth y DU yn 
cydsynio (gweler paragraff 11 (1)(a) o Atodlen 7B i Ddeddf Llywodraeth 
Cymru 2006). 
 
Mae’r Memorandwm Esboniadol ar gyfer y Rheoliadau yn nodi: 
 

“Section 29 (general implementation of agreements) of EUFRA is 
currently being relied on, in conjunction with operational guidance 
to the UK’s public health agencies, to ensure the UK meets its TCA 
obligations for health security, including informing the EU and 
sharing with them information about serious cross-border health 
threats affecting the UK and at least one member State. This 
instrument relies on the power in section 31 of the EUFRA to 
provide more specific implementation and prescribe a UK-wide 
approach for addressing serious cross-border health threats. 
……………. 
The TCA also makes provision for cooperation on scientific and 
technical matters  between the ECDC and the UK body 
responsible for surveillance, epidemic intelligence and scientific 
advice on infectious disease… 
 
These Regulations provide specific implementation of the health 
security provisions of the TCA… 
……… 
The Regulations provide for epidemiological surveillance to be 
undertaken and make arrangements for coordination and 
information sharing between the UK’s four nations in the planning 
and response to serious cross border health threats. These also 
support the arrangements with the EU under the TCA. The 
Regulations accordingly: 
 

• Identify, for the purposes of the Regulations, the UK public 
health agencies responsible for health security in the 
respective parts of the UK. 



……… 
• Require UKG, the devolved administrations and the UK’s 

public health agencies to consult each other with a view to 
coordinating their efforts to develop, strengthen and 
maintain their respective capacities for monitoring, early 
warning and assessment of, and response to, serious cross 
border health threats and to inform each other of any 
substantial revisions to preparedness and response 
planning.” 

 
Mae'n ymddangos bod y gwahanol ddarpariaethau sy’n gysylltiedig â’r 
Cytundeb Masnach a Chydweithredu a ddisgrifir yn y Memorandwm 
Esboniadol wedi'u gwneud o dan adran 31 o Ddeddf 2020, gan fod yr 
adran honno'n cynnwys darpariaeth benodol ar gyfer gweithredu'r 
Cytundeb hwnnw.  Er enghraifft, mae rheoliad 11 o'r Rheoliadau yn ei 
gwneud yn ofynnol i awdurdodau'r DU1 ymgynghori ar amrywiol faterion, 
yn enwedig o dan reoliad 11(3) fel a ganlyn: 
 

“(3) Where a relevant Minister or a UK public health agency intends 
to adopt in the part of the United Kingdom for which it is 
responsible public health measures to combat a serious cross-
border health threat, it must, before adopting those measures, 
inform and consult the other UK authorities on the nature, purpose 
and scope of the measures, unless the need to protect public 
health is so urgent that the immediate adoption of the measures 
is necessary.” 
 

Os yw'r Rheoliadau hyn yn rhoi swyddogaethau i Weinidog y Goron sy'n 
ymwneud â diogelwch iechyd, yna, i'r graddau bod y swyddogaethau 
hynny yn:  
 

(i) “swyddogaethau datganoledig cymwysedig”, at ddibenion 
Atodlen 7B i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006; a  
(ii) wedi’u rhoi i Weinidog y Goron yn unol ag adran 31 o Ddeddf 
2020,  
 

ni fydd gan y Senedd gymhwysedd i ddileu'r swyddogaethau hynny heb 
gydsyniad Llywodraeth y DU. Mae hyn er gwaethaf y ffaith y bydd y 
swyddogaeth yn gweithredu mewn maes datganoledig. O gofio hynny, 
gofynnwn i Lywodraeth Cymru ystyried ac egluro mewn rhagor o fanylder 
yr effaith bosibl ar gymhwysedd deddfwriaethol y Senedd. 
 

 
1 (Adran 1 o’r Rheoliadau: Ystyr “UK authority” yw awdurdodau’n ymwneud â rhan o’r Deyrnas Unedig — (a)  
yr awdurdod iechyd cyhoeddus ar gyfer y rhan honno o’r DU; a (b) y Gweinidog perthnasol ar gyfer y rhan 
honno”, ac ystyr “relevant Minister” yw — (a) yn Lloegr, yr Ysgrifennydd Gwladol; (b) yn yr Alban, 
Gweinidogion yr Alban; (c) yng Nghymru, Gweinidogion Cymru; (d) yng Ngogledd Iwerddon, Gweinidog o fewn 
ystyr Deddf Gogledd Iwerddon 1998(b) neu un o adrannau Gogledd Iwerddon.) 



 
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. 
 
Gan ei bod yn aneglur o ddatganiad Llywodraeth Cymru, dyddiedig 14 
Gorffennaf 2021, beth fydd effaith bosibl y Rheoliadau ar gymhwysedd 
deddfwriaethol y Senedd, nid yw'r Cynghorwyr Cyfreithiol wedi gallu 
asesu a oes 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. 
 

 


