
John Griffiths AC /AM
Gweinidog yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy
Minister for Environment and Sustainable Development

Bae Caerdydd • Cardiff Bay
Caerdydd • Cardiff

CF99 1NA

English Enquiry Line  0845 010 3300
Llinell Ymholiadau Cymraeg  0845 010 4400

                Correspondence.John.Griffiths@wales.gsi.gov.uk

Wedi’i argraffu ar bapur wedi’i ailgylchu (100%)                            Printed on 100% recycled paper

Eich cyf/Your ref: CLA 124
Ein cyf/Our ref: SF/JG/1573/12

David Melding AC
Cadeirydd y Pwyllgor Materion 
Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA
CLA.committee.business@Wales.
gsi.gov.uk 

Annwyl David,

CLA124 – Rheoliadau Gwastraff a Reolir (Cymru a Lloegr) 2012

Diolch am eich llythyr dyddiedig 26 Ebrill ynghylch adroddiad y Pwyllgor Materion 
Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ar Reoliadau Gwastraff a Reolir 2012. Rydych wedi gofyn 
i mi ystyried yr adroddiad ac ymateb i’r pwyntiau a godwyd.

Rwy’n nodi’r pwynt cyffredinol ynghylch craffu ar sail rhagoriaeth a bod yr offeryn drafft yn 
arwain at faterion polisi cyhoeddus sy’n debygol o fod o ddiddordeb i’r Cynulliad. O ran 
craffu, roedd y cynigion wrth gwrs yn destun ymgynghoriad cyhoeddus llawn. Roedd yr 
ymateb gan awdurdodau lleol yn arbennig yn dangos bod angen diweddaru’r ddeddfwriaeth 
a mynd i’r afael â’r anghysondeb lle roedd rhai cynhyrchwyr gwastraff i bob pwrpas yn cael 
gwasanaeth gwaredu gwastraff am ddim ar draul trethdalwyr lleol. Bydd y newidiadau sy’n 
rhoi’r pŵer i awdurdodau lleol godi tâl am y gwasanaethau hynny os ydynt o’r farn bod 
hynny’n briodol hefyd yn annog cynhyrchwyr gwastraff i leihau faint o wastraff maen nhw’n 
ei anfon i’w waredu.

Ynghylch y ddau fater arall ar wneud yr offeryn yn Gymraeg a Saesneg a dilyn y weithdrefn 
negyddol yn hytrach na’r weithdrefn gadarnhaol, mae fy nghyngor fel a ganlyn. Mewn 
perthynas â’r pwynt technegol o dan Reol Sefydlog 21.2 (ix) nad chafodd yr offeryn ei 
wneud yn ddwyieithog, mae’r rheoliadau’n diweddaru rheoliadau ar y cyd blaenorol ar gyfer 
Cymru a Lloegr. Gan fod y rheoliadau Ewropeaidd i reoli gwastraff yn gynaliadwy yn unol â’r 
hierarchaeth wastraff a’r materion y mae awdurdodau lleol yng Nghymru yn eu hwynebu yr 
un fath ag yn Lloegr yn bennaf, gwnaed penderfyniad i ddiwygio’r rheoliadau gyda’i gilydd. 
Felly mae’n rhaid i Cynulliad Cenedlaethol Cymru a Senedd y DU gymeradwyo’r 
rheoliadau. Ni farnwyd felly ei bod yn ymarferol o fewn rheswm gwneud yr offeryn hwn yn 
ddwyieithog.
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Mewn perthynas â’r cwestiwn a godwyd yn y paragraff olaf ond un yn eich llythyr, oedd yn 
gofyn am eglurhad ynghylch pam dilynwyd gweithdrefn negyddol y Cynulliad, gwnaed y 
rheoliadau gan ddibynnu ar bwerau galluogi a roddwyd drwy ddynodiad Gweinidogion 
Cymru (mewn perthynas ag atal, lleihau a rheoli gwastraff) o dan adran 2(2) Deddf 
Cymunedau Ewropeaidd 1972 (ECA1972), a phwerau sy’n gallu cael eu harfer gan 
Weinidogion Cymru o dan adrannau 45(3), 75(7)(d) ac (8) a 96(2)(b) Deddf Diogelu’r 
Amgylchedd 1990 (EPA1990). 

Deddfwyd y ddarpariaeth i gyflwyno’r gallu i awdurdodau casglu gwastraff godi tâl am 
waredu gwastraff o ffynonellau penodol yn llwyr ar sail y pwerau gallu yn EPA 1990, yn 
benodol adran 75(8). Mae adran 161 y Ddeddf honno (rheoliadau, gorchmynion a 
chyfarwyddiadau) i bob pwrpas yn ei gwneud yn ofynnol bod offeryn statudol sy’n cynnwys 
rheoliadau o dan y Ddeddf honno yn destun y weithdrefn negyddol. Felly, nid yw Deddf 
1990 yn cynnig unrhyw ddewis mewn perthynas â gweithdrefn y Cynulliad. 

Mae’r rhan o’r rheoliadau a wnaed o dan y pwerau yn adran 2(2) ECA yn drosiad cymharol 
fach o ddarpariaeth penodol y Gyfarwyddeb Fframwaith Gwastraff 2008, er enghraifft mewn 
perthynas â sgil-gynhyrchion anifeiliaid fel math o wastraff sy’n cael ei eithrio o gwmpas y 
Gyfarwyddeb. Er bod dewis gan Weinidogion Cymru wrth arfer yn unol â dynodiad o dan 
adran 2(2) ECA 1972 ynghylch gweithdrefn y Cynulliad, o dan yr amgylchiadau 
penderfynwyd y byddai’n briodol dilyn y weithdrefn negyddol mewn perthynas â’r rheoliadau 
hyn.
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