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Annwyl Jack, 

Diolch am eich llythyr 27 Hydref ynghylch deiseb P-06-1311 ‘Dylid cymhwyso buddiannau 
Cymru ac amddiffyn cyfraith ryngwladol yn erbyn marwolaeth pysgod oherwydd EDF-
Hinkley yn Aber Afon Hafren' gan Cian Ciaran. 

Mae'r ddeiseb yn galw ar Lywodraeth Cymru i siarad ag Ysgrifennydd Gwladol (blaenorol) 
Defra, George Eustice, mewn perthynas ag Ardal Forol Warchodedig Aber Afon Hafren.  
Mae'n cyfeirio at waredu gwaddodion Hinkley i Afon Hafren a thrwyddedu'r system oeri dŵr 
môr mewn perthynas â difrod ecolegol. 

Galwodd Llywodraeth Cymru Grŵp Cyfeirio Rhanddeiliaid Hinkley ynghyd i ddarparu 
asesiad annibynnol o’r goblygiadau i Gymru o atomfa Hinkley Point.  Bu i’r Grŵp adrodd ar 
ei waith ym mis Mawrth 2021. Rwyf wedi ystyried eu canfyddiadau a chyhoeddi datganiad 
ysgrifenedig ar y mater hwn: Datganiad Ysgrifenedig: Yr ymateb i adroddiad Grŵp Cyfeirio Rhanddeiliaid 
Hinkley Point C (2 Rhagfyr 2021) | LLYW.CYMRU 

Yn y Datganiad Ysgrifenedig, tynnais sylw at ein huchelgeisiau ar gyfer ecosystemau morol 
gwydn a rheoli adnoddau naturiol yn gynaliadwy.  Hefyd, fel y nodwyd, ysgrifennais at 
Lywodraeth y DU yn tynnu sylw at bwysigrwydd datblygiadau isadeiledd mewn ardaloedd 
trawsffiniol sy'n ystyried deddfwriaeth ddatganoledig.  Wrth ymateb i fy llythyr, mae 
Llywodraeth y DU wedi cydnabod gwaith pwysig Grŵp Cyfeirio Rhanddeiliaid Hinkley a'r 
angen i weithio ar y cyd yn y gwaith o reoli Aber Hafren.  

Yn benodol, o ran cadwraeth natur, mae Aber Afon Hafren yn safle o ddiddordebau 
ecolegol pwysig.  Caiff ei gydnabod a'i warchod gan ystod o ddynodiadau cadwraeth natur 
gan gynnwys Ardal Cadwraeth Arbennig Aber Afon Hafren (ACA) ac Ardal Gwarchodaeth 
Arbennig (AGA).   
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Mae deddfwriaeth berthnasol yn mynnu bod unrhyw ddatblygiadau, lle mae potensial i 
ryngweithio â safle gwarchodedig (megis yr ACA neu AGA), yn destun Asesiad Rheoliadau 
Cynefinoedd (HRA). Rhaid i Awdurdodau Cymwys (sy'n cynnwys yr Ysgrifennydd Gwladol) 
asesu unrhyw brosiect arfaethedig yn ofalus. Lle mae potensial am effeithiau sylweddol gall 
y datblygwr geisio lliniaru hyn.  Lle nad yw hyn yn bosibl, rhaid i'r Awdurdod Cymwys nodi 
mesurau digolledu o ystyried amcanion cadwraeth y safle.  

Mae AGA ac ACA Aber Afon Hafren yn safleoedd sy'n rhan annatod o'r ffin rhwng Cymru a 
Lloegr.  Mae amcanion cadwraeth y safle wedi'u gosod ar y cyd gan Natural England a 
Chyfoeth Naturiol Cymru.  Lle bydd datblygiad yn y safle dynodedig yn digwydd yn Lloegr, 
byddai'r Ysgrifennydd Gwladol yn gofyn am gyngor gan y Corff Cadwraeth Natur statudol 
perthnasol. Dim ond os bydd effeithiau posib i nodweddion y safle yng Nghymru fyddai 
angen ymgynghori â Chyfoeth Naturiol Cymru.  

O ran gwaredu deunydd sydd wedi'i garthu, ystyrir unrhyw gynnig ar ei deilyngdod ac yn 
amodol ar reolaethau rheoleiddio llym.  Ar hyn o bryd, nid oes unrhyw gynigion i waredu 
deunydd carthu Hinkley yn nyfroedd Cymru. 

Rwy'n ymwybodol bod Ysgrifennydd Gwladol Defra wedi gwrthod apêl y cwmni yn erbyn 
penderfyniad Asiantaeth yr Amgylchedd yn Lloegr yn ddiweddar ar gynigion i ddileu amod y 
drwydded sy’n ei gwneud yn ofynnol i gael system atal pysgod acwstig.   

Rwy'n parhau i ddisgwyl i fuddiannau a pholisïau Cymru gael eu hystyried mewn unrhyw 
benderfyniad sy'n gysylltiedig ag ardaloedd trawsffiniol gan gynnwys o ran gwydnwch 
ecosystemau morol 

Yn gywir, 

Julie James AS 
Y Gweinidog Newid Hinsawdd 


