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218 - Rheoliadau Rheolaethau Swyddogol, Iechyd Planhigion, Hadau a 
Thatws Hadyd (Diwygio ac ati) 2021 

Dyddiad gosod yn Senedd y DU: 9 Mawrth 2021 
Sifftio 
A fydd angen eu sifftio yn Senedd y DU?  Bydd  
Gweithdrefn:  Negyddol arfaethedig  
Dyddiad trafod gan Bwyllgor Offerynnau 
Statudol Ewropeaidd Tŷ'r Cyffredin 

Anhysbys   

Dyddiad trafod gan Bwyllgor Craffu ar Is-
ddeddfwriaeth Tŷ'r Arglwyddi 

Anhysbys   

Dyddiad y daw'r cyfnod sifftio i ben yn 
Senedd y DU  

24 Mawrth 2021 

Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol 
(SICM) o dan Reol Sefydlog 30A (oherwydd 
eu bod yn diwygio deddfwriaeth sylfaenol) 

Dim angen 

Gweithdrefn graffu 
Canlyniad y broses sifftio    Anhysbys   
Gweithdrefn  Anhysbys   
Dyddiad trafod gan y Cydbwyllgor ar 
Offerynnau Statudol 

Anhysbys  

Dyddiad trafod gan Bwyllgor Offerynnau 
Statudol Tŷ'r Cyffredin 

Anhysbys  

Dyddiad trafod gan Bwyllgor Craffu ar Is-
ddeddfwriaeth Tŷ'r Arglwyddi 

Anhysbys  

Cefndir 
Bwriedir i'r Rheoliadau hyn gael eu gwneud gan Lywodraeth y DU yn unol 
ag adran 8 o Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018. 
 
Crynodeb 
Mae’r rheoliadau hyn wedi eu gwneud drwy arfer adran 8(1) o Ddeddf yr 
Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 (p. 16) er mwyn ymdrin ag unrhyw 
fethiant yng nghyfraith yr UE a ddargedwir i weithredu’n effeithiol a 
diffygion eraill (yn benodol diffygion y cyfeirir atynt ym mharagraffau (a) i 
(c) o adran 8(2)) sy’n deillio o ymadawiad y Deyrnas Unedig â’r Undeb 
Ewropeaidd.  
 
Mae'r Rheoliadau'n cywiro diffygion yng nghyfraith yr UE a ddargedwir er 
mwyn sicrhau bod mesurau ar gyfer rheoli iechyd planhigion yn 
gweithio'n effeithiol i ddiogelu bioddiogelwch ac yn cefnogi masnach 
rhwng Prydain Fawr a thrydydd gwledydd perthnasol. 
 



Mae Rheoliad (EU) 2016/2031 (“y Rheoliad Iechyd Planhigion”) a Rheoliad 
(UE) 2017/625 (“y Rheoliad Rheolaethau Swyddogol”), (ynghyd â 
“Rheoliadau’r UE”), yn eu tro yn sefydlu mesurau i amddiffyn rhag plâu 
planhigion, a darparu ar gyfer cynnal rheolaethau swyddogol a 
gweithgareddau swyddogol eraill i sicrhau bod rheolau ar iechyd 
planhigion a chynhyrchion diogelu planhigion yn cael eu gweithredu'n 
briodol.  
 
Cafodd Rheoliadau’r UE, a deddfwriaeth ychwanegol yr UE a wnaed o 
danynt, eu hymgorffori mewn cyfraith ddomestig (“cyfraith yr UE a 
ddargedwir”) drwy’r defnydd o bwerau o dan Ddeddf yr Undeb 
Ewropeaidd (Ymadael) 2018 (“Deddf Ymadael”). Mae'r Rheoliadau hyn yn 
mynd i'r afael â'r diffygion sy'n weddill yn y gyfraith UE honno a 
ddargedwir, ac yn gwneud nifer fach o gywiriadau i offeryn cynharach 
(O.S. 2019/809) ac i is-ddeddfwriaeth ar farchnata hadau llysiau a thatws 
hadyd, sydd wedi deillio o ganlyniad i ymadawiad y DU â’r Undeb 
Ewropeaidd a Phrotocol Iwerddon a Gogledd Iwerddon i’r Cytundeb 
Ymadael (“Protocol Gogledd Iwerddon”).  
 
Mae'r Rheoliadau hefyd yn cywiro gwall mewn offeryn cynharach sy'n 
ymwneud â rheolaethau swyddogol (O.S. 2021/136), mewn cysylltiad â 
mewnforio tatws nwyddau o Bortiwgal, Gwlad Pwyl, Romania a Sbaen. Yn 
ogystal, mae'r Rheoliadau'n addasu Rheoliad Gweithredu'r Comisiwn (UE) 
2019/66 (“Rheoliad Gweithredu 2019/66”) i gyflwyno cyfraddau amlder 
gwiriadau iechyd planhigion ar blanhigion a chynhyrchion planhigion 
rheoledig a gwrthrychau eraill a fewnforir i Brydain Fawr o'r Undeb 
Ewropeaidd, y Swistir a Liechtenstein. Bydd hyn yn gymwys i blanhigion, 
cynhyrchion planhigion a gwrthrychau eraill yr ystyrir eu bod yn risg uwch 
i fioddiogelwch Prydain Fawr. 
 
Datganiad gan Lywodraeth Cymru 
Mae'r Cynghorwyr Cyfreithiol yn cytuno â'r datganiad a osodwyd gan 
Lywodraeth Cymru dyddiedig 10 Mawrth 2021 ynghylch effaith y 
Rheoliadau hyn. 
 
Yn benodol, nodwn fod y Rheoliadau hyn yn rhoi swyddogaeth i 
Weinidogion Cymru yn ddilyffethair fel 'Awdurdod Cymwys'. Maent hefyd 
yn rhoi swyddogaethau i Sefydliad Diogelu Planhigion Cenedlaethol 
Prydain Fawr a'r Deyrnas Unedig. Gall y swyddogaethau hyn fod yn 
swyddogaethau awdurdod neilltuedig at ddibenion paragraff 8(1) o 
Atodlen 7B i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 ac o'r herwydd maent yn 
cynrychioli cyfyngiad posibl ar gymhwysedd y Senedd yn y dyfodol.  
 
Cytundeb Rhynglywodraethol ar Fil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael)  
Mae'r crynodeb uchod a chynnwys y Memorandwm Esboniadol i'r 
Rheoliadau hyn yn cadarnhau eu heffaith.  
 



 

 


