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Y Gyfraith sy'n cael ei diwygio 
Rheoliadau Ansawdd Aer (Diwygio Rheoliadau Domestig) (Ymadael â’r UE) 2018 

• Rheoliad (EC) Rhif 116/2006  

• Penderfyniad Gweithredu'r Comisiwn 2011/850/EC –  

• Penderfyniad y Comisiwn 2015/6674/EU  

• Cyfarwyddeb (Cyfarwyddeb 2004/42/EC)   

• Penderfyniad Gweithredu'r Comisiwn 2012/115/EU  

• Cyfarwyddeb (2010/75/EU)   

• Cyfarwyddeb (2010/75/EU)  
 
Unrhyw effaith y gall yr OS ei chael ar gymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad a/neu 
gymhwysedd gweithredol Gweinidogion Cymru 
Mae gwarchod ansawdd aer yn dod o fewn cymhwysedd.      
 
Diben y diwygiadau  
Mae'r offeryn hwn yn gwneud mân ddiwygiadau technegol i'r ddeddfwriaeth bresennol a 
ddisgrifir uchod i sicrhau ei bod yn gweithio'n iawn pan fydd y DU wedi ymadael â’r UE. 
Mae'r newidiadau yn yr offeryn hwn yn angenrheidiol megis: diwygio croesgyfeiriadau at 
ddeddfwriaeth yr UE; diwygio cyfeiriadau at yr UE, sefydliadau'r UE a phrosesau 
gweinyddol yr UE i gynnwys rhai domestig; diweddaru cyfeiriadau cyfreithiol er mwyn 
cyfeirio at ddeddfwriaeth ddomestig berthnasol; ac addasu gofynion adrodd y Llywodraeth 
fel sy'n briodol.  
 
Mae'r Offeryn Statudol a'r Memorandwm Esboniadol sy’n mynd gydag ef, ac sy'n nodi 
effaith pob un o'r diwygiadau, ar gael yma: https://www.gov.uk/eu-withdrawal-act-2018-
statutory-instruments/the-air-quality-amendment-of-domestic-regulations-eu-exit-
regulations-2018 
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Pam y rhoddwyd cydsyniad 
Rhoddwyd cydsyniad i Lywodraeth y DU wneud y cywiriadau hyn o ran ac ar ran Cymru, am 
resymau’n ymwneud ag effeithlonrwydd, hwylustod ac oherwydd natur dechnegol y 
diwygiadau. Mae’r diwygiadau wedi cael eu hystyried yn llawn; ac nid oes unrhyw 
wahaniaeth o ran polisi. Diben y diwygiadau hyn yw sicrhau bod y llyfr statud yn parhau i 
weithio ar ôl i’r DU ymadael â’r UE. Mae hyn yn unol â’r egwyddorion ar gyfer cywiro y 
cytunwyd arnynt ym mis Mai gan Is-bwyllgor y Cabinet ar Bontio Ewropeaidd.  


