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Annwyl Mike, 
 
Rheoliadau Amodau Ffytoiechydol (Diwygio) 2021 
 
Mae'r Ysgrifennydd Gwladol yn bwriadu gwneud yr Offeryn Statudol a enwir uchod o dan 
bwerau a roddwyd gan Erthyglau 5(3), 30(1), 41(3), 72(3) a 105(6) o Reoliad (EU) 
2016/2031, Senedd Ewrop a'r Cyngor, o ran mesurau amddiffynnol yn erbyn plâu 
planhigion ("y Rheoliad Iechyd Planhigion") i ddiogelu bioddiogelwch a chefnogi masnach 
rhwng Prydain Fawr a thrydydd gwledydd perthnasol. 
 
Mae'r offeryn statudol yn gwneud diwygiadau i Reoliad Gweithredu'r Comisiwn (UE) 
2019/2072, gan sefydlu amodau unffurf ar gyfer y Rheoliad Iechyd Planhigion drwy: 
 

 cyflwyno gofynion newydd yn erbyn planhigion lletyol plâu penodol; 

 adfer Penderfyniad y Comisiwn (EU) 2002/499/EC ar gyfer mewnforio planhigion 
bonsai o Weriniaeth Korea - ni chafodd y ddeddfwriaeth hon ei hymgorffori mewn 
cyfraith ddomestig gan ddefnyddio pwerau o dan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd 
(Ymadael) 2018 wrth i Benderfyniad y Comisiwn (EU) 2002/499/EC ddod i ben ar 31 
Rhagfyr 2020 heb estyniad o'r UE; a 

 chywiro gwelliant a wnaed gan Reoliadau Rheolaethau Swyddogol ac Amodau 
Phytoiechydol (Diwygio) 2021 (O.S. 2021/136). 

 
Ysgrifennaf atoch i roi gwybod i chi fy mod yn rhoi fy nghysyniad i'r Ysgrifennydd Gwladol 
wneud yr offeryn statudol hwn mewn perthynas â Chymru. Rwy'n deall y bydd yr offeryn 
statudol yn cael ei osod gerbron dau Dŷ'r Senedd ar 30 Mawrth a bydd yn ddarostyngedig i'r 
weithdrefn negyddol. 
 
O dan yr amgylchiadau eithriadol hyn pan fydd yn ofynnol i ni ystyried a diwygio swm 
digynsail o ddeddfwriaeth o fewn amserlen dynn a chydag adnoddau cyfyngedig, egwyddor 
cyffredinol Llywodraeth Cymru yw ein bod, os yw'n briodol, yn caniatáu i Lywodraeth y DU 
ddeddfu ar ein rhan. Pe bai cydsyniad yn cael ei ddal yn ôl, bydd angen gwneud y 
cywiriadau hyn drwy ddeddfwriaeth a wneir gan Lywodraeth Cymru. Nid oes digon o amser 
ac adnoddau i allu drafftio a gosod rheoliadau o'r fath i ddod i rym cyn diwedd y Senedd. 
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Rwy'n anfon copi o'r llythyr hwn at y Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Pontio Ewropeaidd, 
y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd a Chadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r 
Cyfansoddiad. 
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