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Y Cwnsler Cyffredinol 

Annwyl gyfeillion 

Dadl ar y Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol yn ymwneud â darpariaethau ym Mil Amgylchedd 
Llywodraeth y DU  

Ddydd Mawrth yr wythnos diwethaf yn y Cyfarfod Llawn, yn ystod y sylwadau i gloi’r ddadl ar y cynnig 
cydsyniad uchod, dywedodd y Gweinidog Newid Hinsawdd y canlynol:  

“I ailadrodd y pwynt fy mod i'n llwyr fwriadu cyflwyno Bil plastigau defnydd untro i'r 
Senedd. Fodd bynnag, rydym ni wedi ein cynnwys mewn problemau penodol sy'n 
ymwneud â Deddf Marchnad Fewnol y Deyrnas Unedig 2020 a'r trefniadau 
cyfreithiol sy'n gysylltiedig â hi." 

Fodd bynnag, pan holwyd y Cwnsler Cyffredinol am effaith Deddf 2020 mewn sesiwn dystiolaeth ar 
22 Medi, dywedodd y canlynol wrthym:  

“So, essentially, we do not have regard to the internal market Act in terms of our 
legislation. We work on the basis of the devolved powers that we actually have, as 
determined by the various Government of Wales legislation. We do not think that 
the internal market Act lawfully limits those devolved responsibilities.” 

Ar 22 Hydref, mewn ymateb i gwestiwn ar Ddeddf 2020 yn ein llythyr ar 8 Hydref, dywedodd y 
Cwnsler Cyffredinol y canlynol:  

8. A yw Llywodraeth Cymru yn bwrw ymlaen â’i rhaglen ddeddfwriaethol ar y sail 
nad yw effaith ymarferol deddfau Cymru o fewn cwmpas y Farchnad Fewnol yn 
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cael e[u] heffeithio a’u tanseilio, fel y dadleuwyd yn ei sail dros gynnal adolygiad 
barnwrol? 

 Safbwynt Llywodraeth Cymru yw nad yw’r Ddeddf wedi newid y setliad datganoli. 
Yn wir, dyna'r hyn yr ydym wedi'i gyflwyno fel rhan o'r Adolygiad Barnwrol sy'n 
herio Deddf Marchnad Fewnol y Deyrnas Unedig 2020, sydd bellach ar y cam 
apelio yn y Llys Apêl. Rydym yn cadarnhau bod Llywodraeth Cymru yn bwrw 
ymlaen â'i rhaglen ddeddfwriaethol ar y sail honno… ”.  

Byddem yn ddiolchgar pe gallech egluro'r sylwadau ynghylch y Bil plastigau untro yng nghyd-destun 
Deddf 2020 a hefyd safbwynt Llywodraeth Cymru ynghylch effaith Deddf 2020 ar ei dull o ddeddfu.   

Rwy'n anfon copi o'r llythyr hwn at Gadeirydd y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a 
Seilwaith.  

Yn gywir, 

Huw Irranca-Davies 
Cadeirydd, Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad 




