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16 Tachwedd 2022 
 
Annwyl Huw, 
 
Rwy'n ysgrifennu i roi gwybod i'r Pwyllgor fy mod wedi rhoi caniatâd i Lywodraeth y DU arfer 
pŵer deddfwriaethol dirprwyedig mewn maes datganoledig mewn perthynas â Chymru. 
 
Yn 2019, cytunodd Gweinidogion ar draws y DU gyda'i gilydd i gyflwyno cyfundrefn 
Cyfrifoldeb Estynedig Cynhyrchwyr (EPR) newydd ar gyfer deunydd pacio, a fydd yn 
disodli'r drefn bresennol. Fodd bynnag, nid yw dyddiad cychwyn cyfundrefn newydd yr EPR 
tan 2024, sy'n golygu bod angen diwygiadau i reoliadau presennol Cymru a Lloegr er mwyn 
sicrhau bod targedau yn eu lle ar gyfer y cyfnod interim.  
 
Rhoddwyd cytundeb ar gyfer gwneud Rheoliadau Rhwymedigaethau Cyfrifoldeb 
Cynhyrchwyr (Gwastraff Deunydd Pacio) (Diwygio) (Cymru a Lloegr) 2022. Mae'r offeryn 
hwn yn cael ei wneud gan yr Ysgrifennydd Gwladol drwy arfer y pwerau a roddir gan adran 
50 a pharagraffau 1(1) a 2(2) o Atodlen 4 i Ddeddf yr Amgylchedd 2021. Bydd y 
rheoliadau'n sicrhau bod y targedau presennol yn cael eu trosglwyddo tan 2023, hyd nes 
bod y rheoliadau cyfrifoldeb estynedig cynhyrchwyr newydd ar gyfer deunydd pacio yn dod i 
rym. 
 
Mae'r OS yn diwygio Rheoliadau Rhwymedigaethau Cyfrifoldeb Cynhyrchwyr (Gwastraff 
Deunydd Pacio) 2007 (O.S. 2007/871). Mae'r Rheoliadau hynny'n gosod rhwymedigaethau 
ar gynhyrchwyr deunydd pacio, i ailgylchu gwastraff deunydd pacio er mwyn cyrraedd 
targedau ailgylchu cyffredinol a thargedau ailgylchu deunydd-benodol. Mae'r Rheoliadau 
hyn yn gosod targed ailgylchu cyffredinol o 67.6% a thargedau ailgylchu deunydd-benodol 
ar gyfer gwydr (82%), plastig (61%), alwminiwm (69%), dur (87%), papur/cardbord (83%) a 
phren (35%) yn ogystal â tharged aildoddi penodol ar gyfer gwydr (72%). 
 
Yn gywir, 
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