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15 Hydref 2021 

Rheoliadau Amodau Ffytoiechydol (Diwygio rhif 2) 2021 

Mae'r Ysgrifennydd Gwladol yn bwriadu gwneud yr Offeryn Statudol (OS) a enwir uchod o 
dan bwerau a roddwyd gan Erthyglau 5(3), 30(1), 37(5), 40(3), 41(3), 42(3), 72(3) a 105(6) 
o Reoliad (UE) 2016/2031 Senedd Ewrop a'r Cyngor ar fesurau i amddiffyn planhigion rhag
plâu. Bydd yr OS yn gymwys i Gymru, Lloegr a'r Alban a'i ddiben fydd diogelu
bioddiogelwch a chefnogi’r fasnach rhwng Prydain Fawr a thrydydd gwledydd perthnasol
drwy gyflwyno mesurau pellach i amddiffyn nwyddau planhigion sy’n peri risg.

Mae'r OS yn diwygio Rheoliad (UE) 2019/2072 sy'n sefydlu amodau unffurf ar gyfer 
gweithredu Rheoliad (UE) 2016/2031 a gyfer: 

 Cyflwyno mesurau ledled Prydain Fawr yn erbyn mewnforio planhigion lletyol a
nwyddau perthnasol eraill a reoleiddir, mewn perthynas â rhai plâu. Mae'r mesurau
hyn yn gymwys i drydydd gwledydd penodol sy'n peri lefel annerbyniol o risg i
Brydain Fawr.

 Dadreoleiddio plâu yr aseswyd nad ydynt o unrhyw risg i fioddiogelwch Prydain Fawr,
gan nad oes cyfiawnhad technegol mwyach dros barhau i’w rheoleiddio.

 Rwy’n ysgrifennu atoch i roi gwybod ichi fy mod wedi rhoi fy nghaniatâd i'r Ysgrifennydd 
Gwladol gymhwyso'r OS hwn i Gymru. Deallaf y bydd yr OS yn cael ei osod gerbron 
Senedd y Deyrnas Unedig ar 21 Hydref o dan y weithdrefn negyddol. 
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Pan fo gofyn i ni ystyried a diwygio deddfwriaeth o fewn amserlen dynn gydag adnoddau 
prin, egwyddor gyffredinol Llywodraeth Cymru yw ein bod, os yw hynny'n briodol, yn 
caniatáu i Lywodraeth y DU ddeddfu ar ein rhan. Os gwrthodir y caniatâd hwnnw, bydd 
angen gwneud y cywiriadau hyn drwy ddeddfwriaeth a wneir gan Lywodraeth Cymru. Nid 
oes digon o amser nac adnoddau i ddrafftio a gosod rheoliadau o'r fath yr un pryd â 
Llywodraeth y DU a byddai oedi yn peryglu ein bioddiogelwch.  

Rwy'n anfon copi o'r llythyr hwn at y Cwnsler Cyffredinol a Gweinidog y Cyfansoddiad, y 
Gweinidog Materion Gwledig a Gogledd Cymru, a'r Trefnydd, a Chadeirydd y Pwyllgor 
Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad a Chadeirydd Pwyllgor yr Economi, Masnach a 
Materion Gwledig. 

Yn gywir, 
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