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Annwyl Lesley,  

Egwyddorion amgylcheddol a llywodraethu amgylcheddol ar ôl Brexit 

Fel y gwyddoch, mae'r Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig ('y 

Pwyllgor') wedi cymryd diddordeb brwd yn effaith ymadawiad y DU â'r UE ar safonau 

amgylcheddol yng Nghymru. Roedd ein hadroddiad, Trefniadau llywodraethu 

amgylcheddol ac egwyddorion amgylcheddol ar ôl Brexit (Mehefin 2018), yn nodi ein 

safbwyntiau rhagarweiniol ar y materion hyn. Flwyddyn yn ddiweddarach, rydym wedi 

ailedrych ar y gwaith hwn yn wyneb cynigion sy'n dod i'r amlwg gan Lywodraeth Cymru a 

Llywodraeth y DU i fynd i'r afael â'r egwyddorion amgylcheddol a'r bylchau yn y trefniadau 

llywodraethu sy'n deillio o Brexit.  

Rydym wedi cymryd tystiolaeth gan amrywiaeth o randdeiliaid i lywio ein gwaith a byddwn 

yn cyhoeddi ein hadroddiad yn gynnar yn nhymor yr hydref. Fodd bynnag, o gofio bod y 

DU i fod i adael yr UE ar 31 Hydref, cytunodd y Pwyllgor y dylwn ysgrifennu atoch i dynnu 

sylw at faterion y credwn y dylech fynd i'r afael â hwy fel mater o frys. Bydd eich ymateb yn 

cael ei ddefnyddio i lywio'r casgliadau a'r argymhellion yn ein hadroddiad sydd ar ddod. 

1. Trefniadau pontio mewn perthynas â llywodraethu amgylcheddol 

Yn ein hadroddiad cyntaf, gofynnwyd ichi ddarparu manylion am unrhyw waith yr oeddech 

yn ei wneud i ymchwilio i drefniadau pontio posibl ar gyfer llywodraethu amgylcheddol, os 

nad oedd corff llywodraethu newydd ar waith ar ddiwrnod ymadael. Mewn ymateb, 

dywedasoch wrthym y byddech yn ystyried yr angen am drefniadau pontio ac y byddech 



yn parhau i ymgysylltu â rhanddeiliaid i ystyried y ffordd orau o fynd i'r afael â'r bylchau yn 

y trefniadau llywodraethu nes y gellir cyflwyno deddfwriaeth. Rydym yn bryderus, flwyddyn 

ar ôl ein hadroddiad, mai ychydig o gynnydd sydd wedi'i wneud yn hyn o beth.   

Rydym yn cydnabod yr ansicrwydd parhaus ynghylch telerau ymadawiad y DU, a natur y 

berthynas rhwng y DU a'r UE yn y dyfodol. Er bod hyn, heb amheuaeth, yn ychwanegu at 

gymhlethdod tasg Llywodraeth Cymru o ran penderfynu ar drefniadau pontio addas, ni 

ddylid ei ddefnyddio fel esgus dros beidio â gweithredu.  

Byddem yn disgwyl i Lywodraeth Cymru fod wedi manteisio'n llawn ar y dyddiad cau 

estynedig ar gyfer Brexit i ymchwilio i drefniadau pontio posibl gyda rhanddeiliaid. Fodd 

bynnag, ymddengys o'r dystiolaeth a gawsom nad yw hyn yn wir. Yn wir, nododd 

rhanddeiliaid ddiffyg eglurder parhaus ynghylch trefniadau pontio yng Nghymru a 

galwodd ar Lywodraeth Cymru i nodi ei bwriadau. 

Mae eich ymgynghoriad diweddar, Egwyddorion a Threfniadau Llywodraethu Amgylcheddol 

yng Nghymru ar ôl Ymadael â’r Undeb Ewropeaidd yn cydnabod y gallai gadael yr UE olygu 

bylchau posibl mewn 'atebolrwydd annibynnol', 'mecanwaith syml a rhad i gwyno', a 

'mecanweithiau gorfodi', oni bai bod newidiadau yn y strwythur llywodraethu presennol 

yng Nghymru. Y gwir plaen yw y bydd y bylchau hyn yn digwydd ar 31 Hydref mewn 

senario dim cytundeb oni bai bod trefniadau pontio addas ar waith. Er gwaethaf hyn, nid 

yw'r ymgynghoriad yn rhoi manylion y trefniadau hyn. Credwn fod hyn yn hepgoriad 

sylweddol sydd heb wneud fawr ddim i leddfu pryderon am fylchau yn y trefniadau 

llywodraethu yn y cyfnod yn union ar ôl Brexit. 

Ymhellach, nodwn o Ddatganiad Deddfwriaethol diweddar Prif Weinidog Cymru nad yw’r 

Llywodraeth yn bwriadu deddfu ar y materion hyn yn ystod blwyddyn nesaf y Cynulliad. 

Mae hyn yn cadarnhau bod angen trefniadau pontio addas. 

Wrth dynnu sylw at y diffyg trefniadau pontio arfaethedig ar gyfer Cymru, nododd y 

rhanddeiliaid gynigion Llywodraeth y DU ar gyfer 'corff cysgodol' dros dro i dderbyn 

cwynion am achosion o dorri cyfraith amgylcheddol hyd nes y sefydlir y Swyddfa Diogelu’r 

Amgylchedd arfaethedig. Nid yw'r cynigion hyn heb wendidau a phrin yw'r manylion sydd 

ar gael am gwmpas y corff neu sut y byddai'n gweithredu’n ymarferol. Er eu bod yn 

cydnabod hyn, mynegodd y rhanddeiliaid gefnogaeth i sefydlu trefniant tebyg yng 

Nghymru fel ffordd o ddarparu llwybr clir ar gyfer cwynion yn ystod y cyfnod pontio i 

system lywodraethu newydd.  

Hoffem ichi nodi pa drefniadau pontio y bwriadwch eu rhoi ar waith i fynd i'r afael â'r 

bylchau yn y trefniadau llywodraethu amgylcheddol a fydd yn digwydd mewn senario dim 

cytundeb, a phryd. Hoffem ichi hefyd egluro sut y lluniwyd y trefniadau hyn drwy eich 

ymgysylltiad parhaus â rhanddeiliaid. 



Byddem yn croesawu eich barn ar 'gorff cysgodol' arfaethedig Llywodraeth y DU i dderbyn 

cwynion am achosion o dorri cyfraith amgylcheddol nes y bydd y Swyddfa Diogelu’r 

Amgylchedd arfaethedig wedi'i sefydlu. Hoffem ichi hefyd egluro a ydych wedi ystyried 

sefydlu corff tebyg i Gymru.    

2. Dull ar gyfer y DU gyfan 

Er gwaethaf eich barn ar Fil drafft yr Amgylchedd (Egwyddorion a Llywodraethu) 

Llywodraeth y DU, a Swyddfa Diogelu’r Amgylchedd arfaethedig, dywedasoch wrthym o'r 

blaen eich bod yn parhau i fod yn “barod i gydweithio ar lefel y DU i ddelio â’r mater 

pwysig hwn [i fynd i'r afael â'r bylchau sy'n deillio o Brexit]”. Dywedasoch wrthym hefyd 

eich bod yn parhau i “gadw mewn cysylltiad â Llywodraeth y DU” yn hyn o beth.  

Mae eich ymgynghoriad diweddar yn gofyn am farn ar fanteision egwyddorion 

amgylcheddol a strwythurau ar gyfer cydweithio a gwneud penderfyniadau ar y cyd rhwng 

gweinyddiaethau'r DU. Er ein bod yn croesawu hyn, rydym yn pryderu am ymarferoldeb 

cyd-gynllunio cynigion ar gyfer y DU gyfan. Mae Llywodraeth y DU wedi nodi’n flaenorol ei 

bwriad i gyflwyno Bil Amgylchedd, a fydd yn ymgorffori darpariaethau Bil drafft yr 

Amgylchedd (Egwyddorion a Llywodraethu), ym mis Medi 2019. Yn yr achos hwnnw, rydym 

yn cwestiynu dichonoldeb cyd-gynllunio cynigion. Mae'n amlwg y byddai’n rhaid cymryd 

rhai materion i ystyriaeth o ran amserlen y Bil i ganiatáu ar gyfer cyd-gynllunio. Fodd 

bynnag, nid yw'n glir a yw Llywodraeth y DU yn barod i ymrwymo i hyn.  

Er bod Bil drafft Llywodraeth y DU wedi cael ei feirniadu'n eang gan y sector, mae'r 

dystiolaeth a gawsom yn awgrymu bod cefnogaeth i gynigion ar gyfer y DU gyfan, gan 

gynnwys i gorff llywodraethu ar y cyd, sy’n gwasanaethu’n eang ledled y DU. Rhaid i 

Lywodraeth Cymru gymryd y camau angenrheidiol i sicrhau bod yr opsiwn hwn yn aros ar y 

bwrdd. 

Hoffem gael manylion trafodaethau diweddar gyda Llywodraeth y DU a gweinyddiaethau 

datganoledig eraill ynglŷn â’r posibilrwydd o gyd-gynllunio cynigion ar gyfer y DU gyfan, 

gan gynnwys corff llywodraethu ar y cyd ac amserlennu unrhyw gynigion yn y dyfodol.  

Rydym yn gofyn am sicrwydd pellach y bydd digon o amser ar gael, yn dilyn canlyniad eich 

ymgynghoriad diweddar, i gyd-gynllunio cynigion, gan gynnwys cynigion ar gyfer corff 

llywodraethu ar y cyd.  

3. Monitro ac adrodd 

Rydym yn nodi y bydd yn ofynnol o hyd i'r DU adrodd o dan ystod o gytundebau 

rhyngwladol ar ôl Brexit. Lle gwneir hyn drwy'r UE ar hyn o bryd, bydd angen i'r DU wneud 

hyn yn annibynnol. Ni fydd gan y DU fynediad at arbenigedd, systemau a data ehangach yr 



UE mwyach; na'r economi maint ar gyfer casglu gwybodaeth drwy Asiantaeth yr 

Amgylchedd Ewrop (EEA) ac Asiantaeth Cemegolion Ewrop (ECHA). 

Roedd cefnogaeth gref mewn tystiolaeth i Gymru barhau i fod yn aelod o'r EEA ar ôl Brexit 

i alluogi mynediad parhaus i gronfa fwy o arbenigedd a data gwyddonol.  

Hoffem ichi amlinellu eich safbwynt ar barhau i gymryd rhan yn yr EEA yn dilyn ymadawiad 

y DU â'r UE. Hoffem ichi hefyd egluro pa drafodaethau yr ydych wedi'u cael gyda 

Llywodraeth y DU mewn perthynas â hyn.  

Byddwn yn ddiolchgar pe byddech yn ymateb i'r uchod cyn gynted â phosibl ac erbyn 

dydd Gwener 16 Awst fan bellaf. 

Yn gywir,  
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