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9 Tachwedd 2022 
Annwyl Huw, 
 
Hoffwn roi gwybod i'r Pwyllgor fod Rheoliadau’r Athrofa Brifysgol Ewropeaidd (Ymadael â’r 
UE) 2022 wedi'u gosod gerbron Senedd y DU o dan y weithdrefn gadarnhaol ar 17 Hydref 
2022. Mae'r Offeryn Statudol (SI) i'w weld yma:  
The European University Institute (EU Exit) Regulations 2022 (legislation.gov.uk) 
 
Mae'r Ysgrifennydd Gwladol yn gwneud y Rheoliadau hyn drwy arfer y pwerau a roddir gan 
adran 8(1) o, a pharagraffau 21(a) a (b) a 38(1) i (3) o Atodlen 7 i Ddeddf yr Undeb 
Ewropeaidd (Ymadael) 2018 ac mae'r Trysorlys yn gwneud y Rheoliadau canlynol drwy 
arfer y pŵer a roddir gan adran 90(1)(b) o Ddeddf Cyllid 2019. 

Mae'r Rheoliadau’n gwneud darpariaeth mewn cysylltiad â chyn-aelodaeth y DU o’r 
Confensiwn i sefydlu Athrofa Brifysgol Ewropeaidd. Mae'r Rheoliadau’n dileu o gyfraith 
ddomestig unrhyw hawliau, pwerau, rhwymedigaethau, rhwymedigaethau, cyfyngiadau, 
rhwymedïau a gweithdrefnau (hawliau ac ati) a allai ddeillio o aelodaeth y DU o Gonfensiwn 
y Sefydliad Brifysgol Ewropeaidd ac a fyddai fel arall, er gwaethaf ymadawiad y DU o'r UE 
a'r Confensiwn hwnnw, yn parhau ar y llyfr statud fel 'cyfraith yr UE a gadwyd' yn rhinwedd 
adran 4 o Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018. 

Fe wnaeth Llywodraeth Cymru gydsynio ddwywaith o’r blaen i osod Rheoliadau’r Athrofa 
Brifysgol Ewropeaidd gerbron Senedd y DU a’i gwneud yn berthnasol i Gymru, ar ôl i 
gydsyniad gael ei geisio yn 2019 a 2020. Fodd bynnag, cafodd yr OS, er iddo gael ei 
gyhoeddi, ei ohirio tra'n aros am drafodaethau parhaus rhwng Llywodraeth y DU a’r Athrofa 
Brifysgol Ewropeaidd. Mae’r trafodaethau hynny wedi dod i ben gan fod Llywodraeth y DU 
wedi cadarnhau nad yw’n bosibl cael cytundeb partneriaeth rhwng y DU a’r Athrofa Brifysgol 
Ewropeaidd ar hyn o bryd. 

Gwnaed mân ddiwygiadau i'r OS gwreiddiol lle darparwyd cydsyniad i ddechrau. Fodd 
bynnag, mae'r rhain yn dechnegol ac yn cryfhau'r OS, ac felly nid ydynt yn dirymu'r 
cydsyniad gwreiddiol a ddarparwyd. 

Er mai egwyddor gyffredinol Llywodraeth Cymru yw y dylai'r gyfraith sy'n ymwneud â 
materion datganoledig gael ei gwneud yng Nghymru, rhoddwyd cydsyniad yn wreiddiol i’r 
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OS DU hon fod yn berthnasol i Gymru ar y sail nad oes gwahaniaeth rhwng Llywodraeth 
Cymru a Llywodraeth y DU ar y polisi ar gyfer cywiro. Felly, byddai gwneud OS ar wahân 
yng Nghymru a Lloegr yn arwain at ddyblygu, a chymhlethdod diangen y llyfr statud. Mae 
cydsynio i OS ledled y DU yn sicrhau bod un fframwaith deddfwriaethol ar draws y DU sy'n 
hyrwyddo eglurder a hygyrchedd yn ystod y cyfnod hwn o newid. Yn yr amgylchiadau 
eithriadol hyn, mae Llywodraeth Cymru o'r farn ei bod hi'n briodol bod Llywodraeth y DU yn 
deddfu ar ein rhan yn yr achos hwn. 
 
Mae Datganiad Ysgrifenedig wedi’i osod gerbron y Senedd yn unol â Rheol Sefydlog 30C 
a'r Cytundeb Cysylltiadau Rhyngsefydliadol, sydd i'w weld yma: 
https://senedd.cymru/media/henihju1/ws-ld15443-w.pdf 

Rwy'n cydnabod hefyd bod y Datganiad Ysgrifenedig wedi'i osod y tu allan i'r amserlenni 
arferol ac rydw i’n ymddiheuro'n ddiffuant am hyn. Mae hyn oherwydd camgymeriad 
gweinyddol ac oherwydd i’r cadarnhad ysgrifenedig gan Lywodraeth y DU yn fy hysbysu 
bod yr OS wedi’i osod gael ei roi ar ôl hynny. 

Cafodd y rheoliadau eu gosod ar ffurf drafft gerbron Senedd y DU ar 17 Hydref 2022 o dan 
y weithdrefn gadarnhaol. Nid oes dyddiadau wedi’i trefnu hyd yn hyn ar gyfer dadleuon yn 
nau Dŷ’r Senedd ond rydym yn deall bod disgwyl iddynt ddigwydd cyn toriad y Nadolig. 
 
Rwyf wedi ysgrifennu hefyd at Gadeirydd y  Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg. 
 
Yn gywir, 
 

 
 
 
Jeremy Miles AS/MS 
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