MEMORANDWM CYDSYNIAD OFFERYN STATUDOL
Rheoliadau Gwastraff Peryglus (Diwygiadau Amrywiol) 2015
1. Mae'r Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol hwn yn cael ei osod o dan Reol
Sefydlog ("RhS") 30A.2. Mae RhS 30A yn rhagnodi bod yn rhaid i Femorandwm
Cydsyniad Offeryn Statudol (MCOS) gael ei osod, ac y ceir cyflwyno Cynnig
Cydsyniad Offeryn Statudol, gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru ("y
Cynulliad") os yw un o Offerynnau Statudol y DU yn gwneud darpariaeth mewn
perthynas â Chymru, gan ddiwygio deddfwriaeth sylfaenol sydd o fewn
cymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad.
2. Cafodd Rheoliadau Gwastraff Peryglus (Diwygiadau Amrywiol) 2015 eu gosod
gerbron y Senedd ar 9 Mehefin 2015 a byddant yn dod i rym ar 1 Gorffennaf
2015. Mae'r Rheoliadau ar gael yma:
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2015/1360/contents/made
Crynodeb o'r Rheoliadau a'u hamcan
3. Mae Rheoliadau Gwastraff Peryglus (Diwygiadau Amrywiol) 2015 yn diwygio
Rheoliadau Gwastraff Peryglus (Cymru a Lloegr) 2005, yn dirymu Rheoliadau
Rhestr Wastraff (Lloegr) 2005, ac yn diwygio offerynnau statudol eraill, er mwyn
newid deddfwriaeth yr UE ar wastraff peryglus, y modd y mae’n cael ei
ddosbarthu, a materion cysylltiedig eraill:
a. Mae Rheoliad y Comisiwn 2008/1272 / EC, sef y Rheoliad Dosbarthu,
Labelu a Rheoleiddio Pecynnu, yn newid y modd y mae cemegau yn cael
eu dosbarthu ac yn cyflwyno system sy'n seiliedig ar ddosbarthiadau
peryglon, categorïau a chodau datganiad. Mae'r Rheoliad Dosbarthu,
Labelu a Rheoleiddio newydd yn mabwysiadu deddfwriaeth bresennol yr
UE ar draws holl wledydd yr Undeb Ewropeaidd ac yn sicrhau ei bod yn
cyd-fynd â System Gysoni Fyd-eang y Cenhedloedd Unedig ar
ddosbarthu a labelu cemegau, er enghraifft, mae’r diffiniad o dangerous
substance wedi ei ddisodli bellach gan ddiffiniad o hazardous substance;
b. Mae Rheoliad y Comisiwn 1357/2014 yn disodli Atodiad III o Gyfarwyddeb
Fframwaith Gwastraff yr UE (2008/98 / EC) ("y Gyfarwyddeb Wastraff") ac
yn gwneud newidiadau i'r modd y mae gwastraff peryglus yn cael ei godio
a'i asesu; ac
c. Mae Penderfyniad y Comisiwn 2014/955 / EU yn gwneud newidiadau i
Benderfyniad Rhestr Gwastraff yr UE (2000/532 / EC) fel ei bod yn
cyd-fynd â’r Rheoliad Dosbarthu, Labelu a Rheoleiddio Pecynnu ac
Atodiad III o’r Gyfarwyddeb Wastraff. Mae'r newidiadau newydd hefyd yn
cynnwys meini prawf i ddosbarthu gwastraff sy'n cynnwys llygryddion
organig parhaus (POPs) yn wastraff peryglus unwaith y mae’r crynodiad
yn y gwastraff ym mynd yn uwch na’r terfyn a bennwyd, ac maent hefyd
yn diwygio nifer o godau gwastraff presennol. Hefyd, mae tri chod

gwastraff newydd yn ymwneud â mercwri metelaidd, mwd coch o
gynhyrchu alwmina wedi cael eu hychwanegu at y Rhestr.
4. Mae Rheoliad y Comisiwn yn rhwymol ac yn cael effaith uniongyrchol yn y DU.
Fodd bynnag, mae angen diwygio deddfwriaeth y DU i roi effaith briodol i
ddeddfwriaeth yr UE, yn rhannol oherwydd bod deddfwriaeth ddomestig yn cael
ei drafftio yn y fath fodd fel na fydd yn cael ei diweddaru'n awtomatig wrth i
ddeddfwriaeth berthnasol yr UE newid.
5. O ganlyniad i'r newidiadau yng nghyfraith yr UE, mae Rheoliadau Gwastraff
Peryglus (Diwygiadau Amrywiol) 2015, ymhlith pethau eraill, yn gwneud
diwygiadau canlyniadol i adran 62A o Ddeddf Diogelu'r Amgylchedd 1990 ("y
Ddeddf") ar gyfer Cymru a Lloegr.
6. Mae Rheoliadau Gwastraff Peryglus (Diwygiadau Amrywiol) 2015 yn gymwys
mewn perthynas â Lloegr, heblaw am y newidiadau a nodir yn rheoliadau 2 a 4 i
6, sy'n gymwys i Gymru a Lloegr.
Y ddarpariaeth sydd i’w gwneud gan y Rheoliadau y ceisir cydsyniad ar eu
cyfer
7. Mae adran 62A o'r Ddeddf yn cael ei diwygio gan reoliad 2, fel a ganlyn. Mae'r
cyfeiriadau at y Gyfarwyddeb Fframwaith Gwastraff (2008/98 / EC) yn
is-adrannau (1)(b) a (2)(b) yn cael eu diweddaru i adlewyrchu'r newidiadau i
Atodiad III o'r Gyfarwyddeb (Nodweddion mewn gwastraff sy’n ei wneud yn
beryglus). Mae diwygio is-adran 3 yn creu cyfeiriad newidiadwy at Benderfyniad
Rhestr Wastraffoedd yr UE (2000/532 / EC) fel na fydd angen diwygio’r adran
hon o'r Ddeddf yn y dyfodol bob tro y newidir y Penderfyniad Rhestr
Wastraffoedd ar lefel Ewropeaidd.
8. Mae Llywodraeth Cymru o’r farn bod y ddarpariaeth a ddisgrifir ym mharagraff (7)
uchod yn dod o fewn cymhwysedd deddfwriaethol Cynulliad Cenedlaethol Cymru
i'r graddau y mae'n diogelu’r amgylchedd, gan gynnwys llygredd, niwsans a
sylweddau peryglus, ac atal, lleihau, casglu, rheoli, trin a gwaredu gwastraff o
dan baragraff 6 (Amgylchedd) o Ran 1, Atodlen 7, i Ddeddf Llywodraeth Cymru
2006.
Pam mae’n briodol i’r Rheoliadau wneud y ddarpariaeth hon?
9. Mae'r diwygiad, sy’n un mân a thechnegol ei natur, yn angenrheidiol yn sgil
newidiadau i ddeddfwriaeth yr UE Mae'n angenrheidiol er mwyn rhoi effaith i
ddeddfwriaeth yr UE a amlinellir ym mharagraff 3. Nid yw termau Rheoliad y
Comisiwn na’r diwygiad i'r Penderfyniad Rhestr Wastraffoedd yn rhoi unrhyw
ddisgresiwn o ran polisi neu ddrafftio fel rhwng Cymru a Lloegr.
10. Barn Llywodraeth Cymru yw ei bod yn briodol ymdrin â'r diwygiad i adran 62A yn
y Rheoliadau hyn gan mai dyna’r modd mwyaf ymarferol a hwylus i wneud y
diwygiad technegol hwn ar gyfer Cymru a Lloegr.

11. Roedd Memoranda Cydsyniad Offeryn Statudol blaenorol yn ymwneud ag
Offerynnau Statudol y defnyddir y weithdrefn gadarnhaol ar eu cyfer yn Senedd y
DU ac y mae'n rhaid iddynt gael eu cymeradwyo gan Dŷ'r Cyffredin a Thŷ'r
Arglwyddi cyn iddynt ddod yn gyfraith. Hwn fydd yr MCOS cyntaf yn y Cynulliad
sy'n ymwneud â Rheoliadau a osodwyd yn y Senedd o dan y weithdrefn
negyddol ac a fydd yn dod yn gyfraith yn awtomatig oni bai bod gwrthwynebiad
gan aelod o'r naill Dŷ neu'r llall. Gan hynny, byddai'r rheoliadau yn dod i rym ar 1
Gorffennaf 2015.
Goblygiadau ariannol
12. Ni ragwelir unrhyw oblygiadau ariannol i Lywodraeth Cymru.
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