
 

Agenda - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a 

Deddfwriaethol 
Lleoliad: 

Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd 

Dyddiad: Dydd Llun, 28 Ionawr 2019 

Amser: 13.00

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch a: 

Gareth Williams 

Clerc y Pwyllgor 

0300 200 6362  

SeneddMCD@cynulliad.cymru
------ 

1 Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau 

   

2 Y Bil Deddfwriaeth (Cymru):  Sesiwn dystiolaeth 4 

13.00 (Tudalennau 1 - 18)  

Kay Powell, Cymdeithas y Cyfreithwyr 

Osian Roberts, Cymdeithas y Cyfreithwyr 

Trevor Coxon, Cymdeithas y Cyfreithwyr 

 

CLA(5)-04-19 – Papur briffio 

CLA(5)-04-19 – Papur 1 – Tystiolaeth ysgrifenedig gan Gymdeithas y 

Cyfreithwyr   

CLA(5)-04-19 – Papur 1 Atodiad 2 

 

3 Y Bil Deddfwriaeth (Cymru):  Sesiwn dystiolaeth 5 

13.45 (Tudalennau 19 - 24)  

I'w gadarnhau, Cyngor ar Bopeth Cymru  

Yr Athro Richard Owen, Clinig y Gyfraith Abertawe 

 

CLA(5)-04-19 – Papur 2 – Tystiolaeth ysgrifenedig gan Glinig y Gyfraith 

Abertawe 

------------------------Pecyn dogfennau cyhoeddus ------------------------



4 Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad 

arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3 

14.30 (Tudalennau 25 - 26)  

CLA(5)-04-19 – Papur 3 – Offerynnau statudol sydd ag adroddiadau clir 

Offerynnau'r Weithdrefn Penderfyniad Negyddol 

4.1 SL(5)302 - Gorchymyn Ardaloedd Rheoli Mwg (Lleoedd Tân Esempt) (Cymru) 

2019 

   

4.2 SL(5)305 – Rheoliadau Bwyd ar gyfer Grwpiau Penodol (Gofynion o ran 

Gwybodaeth a Chyfansoddiad) (Diwygio) (Cymru) 2019 

   

5 Offerynnau sy'n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r 

Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3 

   

Offerynnau'r Weithdrefn Penderfyniad Negyddol 

5.1 SL(5)301 - Rheoliadau Ardaloedd Rheoli Mwg (Tanwyddau Awdurdodedig) 

(Cymru) 2019  

 (Tudalennau 27 - 73) 

CLA(5)-04-19 – Papur 4 – Adroddiad 

CLA(5)-04-19 – Papur 5 – Rheoliadau 

CLA(5)-04-19 – Papur 6 – Memorandwm Esboniadol 

 

6 Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad 

arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3 ond sydd â goblygiadau 

o ganlyniad i ymadawiad y DU â'r UE 

   

6.1 SL(5)303 - Gorchymyn Daliadau Amaethyddol (Unedau Cynhyrchu) (Cymru) 

2019  

 (Tudalen 74) 

CLA(5)-04-19 – Papur 7 – Adroddiad 



7 Offerynnau negyddol arfaethedig nad ydynt yn cynnwys materion i 

gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.3B 

 (Tudalennau 75 - 79)  

CLA(5)-04-19 – Papur 8 – Offerynnau negyddol arfaethedig sydd ag 

adroddiadau clir 

7.1 pNeg(5)11 – Rheoliadau Asesiadau Amgylcheddol o Gynlluniau a Rhaglenni 

a’r Asesiadau Effaith Amgylcheddol (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael 

â’r UE) 2019 

   

7.2 pNeg(5)12 – Rheoliadau Clefydau Egsotig mewn Anifeiliaid (Diwygiadau 

Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019 

   

7.3 pNeg(5)13 – Rheoliadau Dileu a Rheoli Afiechydon Milheintiol (Diwygiadau 

Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019 

   

7.4 pNeg(5)14 – Rheoliadau Maethiad (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael 

â’r UE) 2019 

   

8 Datganiadau ysgrifenedig o dan Reol Sefydlog 30C 

   

8.1 WS-30C(5)75 – Rheoliadau’r Amgylchedd a Bywyd Gwyllt (Swyddogaethau 

Deddfwriaethol) (Ymadael â’r UE) 2019  

 (Tudalennau 80 - 87) 

CLA(5)-04-19 – Papur 9 – Datganiad 

CLA(5)-02-19 – Papur 10 – Sylwebaeth 

8.2 WS-30C-076 – Rheoliadau REACH etc. (Diwygio etc.) (Ymadael â’r UE) 2019 

(“Rheoliadau 2019”)  

 (Tudalennau 88 - 92) 

CLA(5)-04-19 – Papur 11 – Datganiad 

CLA(5)-04-19 – Papur 12 – Sylwebaeth 

 



8.3 WS-30C(5)77 - Rheoliadau Maeth (Diwygio etc.) (Ymadael â’r UE) 2019 ("y 

Rheoliadau")  

 (Tudalennau 93 - 98) 

CLA(5)-04-19 – Papur 13 – Datganiad 

CLA(5)-04-19 - Papur 14 - Sylwebaeth 

9 Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y 

cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y mater a ganlyn: 

   

10 Bil Deddfwriaeth (Cymru):  trafod y dystiolaeth 

   

11 Cytundeb Rhyng-Sefydliadol: Adroddiad drafft 

 (Tudalennau 99 - 104)  

CLA(5)-04-19 – Papur 15 – Adroddiad drafft 

12 Adolygiad o Offerynnau Statudol y mae angen Cydsyniad arnynt: 

Brexit a Datganiadau Ysgrifenedig a wnaed o dan Reol Sefydlog 

30C: Adroddiad drafft 

 (Tudalennau 105 - 121)  

CLA(5)-04-19 – Papur 16 – Adroddiad drafft 

CLA(5)-04-19 – Papur 17 – Llythyr oddi wrth y Prif Weinidog at y Llywydd: rôl 

y Cynulliad a'i bwyllgorau wrth graffu ar ddeddfwriaeth sy'n ymwneud â 

Brexit, 11 Ionawr 2019 

CLA(5)-04-19 – Papur 18 –Llythyr oddi wrth y Llywydd at y Prif Weinidog: rôl 

y Cynulliad a'i bwyllgorau wrth graffu ar ddeddfwriaeth sy'n ymwneud â 

Brexit, 4 Rhagfyr 2018 

 

13 Cynhadledd i Lywyddion – trafod yr adroddiad drafft i'r Llywydd 

 (Tudalennau 122 - 128)  

CLA(5)-04-19 – Papur 19 – Adroddiad drafft 



Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon

Tudalen y pecyn 1
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Legislation (Wales) Bill / Bil Deddfwriaeth (Cymru)  
 

Response by the Law Society of England and Wales 

 

 

Introduction  

 

The Law Society of England and Wales ("the Law Society") is the professional body for solicitors, 

representing over 160,000 registered legal practitioners. The Law Society represents the profession to 

parliament, governments and regulatory bodies and has a public interest in the reform of the law.  

 

The Law Society Wales Office delivers the Law Society's aims in Wales, working with Welsh institutions; 

influencing and responding to the devolution of law-making; and promoting and supporting the legal 

community in Wales. This response has been informed by members of the Law Society's Wales Committee 

which includes solicitors, academics and lay members.  

 

 

The Bill 

 

The landscape of legislation in Wales is complex and the divergence of Welsh legislation from England 

only legislation is accelerating. Given this backdrop so as far as it is possible to draw together the current 

law to improve accessibility the aim of the legislation is supported and to be encouraged. 

 

 

Part 1 Accessibility of Welsh Legislation 

 

The arguments for a duty to be included in legislation are clearly made in the Explanatory Memorandum. 

Whilst ‘consolidating and codifying Welsh law’ is the aim of the Bill the interpretation of the duty is left to 

the government of the day. It is a particular concern that the timing and progress of codification is a matter 

for the government of the day.    

 

 

Codification and Codes of Law 

 

The Bill refers to ‘codification’ and the Explanatory Memorandum to Codes of Welsh law but as we know 

from the Law Commission’s report on the Form and Accessibility of the Law Applicable in Wales1 there are 

versions of codification and what is proposed for Welsh law does not create a ‘Code’ in the civil law 

tradition. Viewed from a wider perspective the proposals could lead to confusion. It is proposed, therefore, 

that the codes which result from this activity of ‘consolidating and codifying Welsh law’ be referred to as 

‘Welsh Law Codes’ to identify them as specific, novel and unique.   

 

Having a new term to describe the way Welsh law is being ‘ordered’ will assist those learning about and 

using Welsh law in the future. The main aim of the Bill is to improve accessibility and the resulting activity 

will establish a new approach to statute law in Wales.  

                                                        
1 https://www.lawcom.gov.uk/project/the-form-and-accessibility-of-the-law-applicable-in-wales/ 
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We would hope to see an open, inclusive approach to the preparation of the draft codes. Planning law is an 

early candidate which is benefitting from the involvement of the Law Commission another area which 

would benefit from being codified early in the process is local government law given its significant 

divergence from the law in England. We propose that the Welsh Government adopts a protocol to include 

factors such as early engagement with stakeholders, as these will differ with the varying topics, and 

whether the government can proceed to develop a new code without first seeking a Law Commission 

project on the relevant law. 

 

Further, in response to the Law Commission project on the Form and Accessibility of the Law Applicable 

in Wales we said: 

  

The Constitutional and Legislative Affairs Committee could include an additional scrutiny 

function regarding the form of new law applicable in Wales with a protocol to introduce draft 

Bills for pre-legislative scrutiny and engage expert advisers (voluntarily, by committee or 

otherwise). 2 

 

We would welcome more information on how the National Assembly will accommodate the making of new 

Welsh Law Codes.  

  

Part 2 Interpretation and operation of Welsh legislation 

 

In 2016 in response to the Law Commission’s consultation to inform its project on the Accessibility of the 

Law Applicable in Wales, our members agreed an Interpretation Act was necessary for Welsh law but at 

the time did not feel the time had come. This provision for interpretation, however is supported and 

welcomed. 

 

We note that there was significant input to some of the detailed proposals for interpretation in the Counsel 

General’s consultation on the draft Bill.  However, it is clear from the Bill as laid that some of the concerns 

raised then have not been reflected in the redraft as introduced to the Assembly.   

 

On Section 13 we raised specific concerns on the issue of deemed service of documents by electronic means.  

This refers to documents deemed to have been served on the day on which an electronic communication 

is sent.  However, practitioners will note that in some parts of rural Wales in particular, internet connection 

is very poor, bandwidth of provision limited and transfer rates very slow.  We question, therefore, whether 

a deemed service on the day of transmission is reasonable or achievable.   

 

Whilst the Bill relates to Welsh legislation Sections 12 and 13 should be read in a wider context and in 

relation to the Civil Procedure Rules. Practice direction 6A at para 4.2 deals with the question of prior 

agreement to electronic service and file sizes etc.  

 

4.2  Where a party intends to serve a document by electronic means (other than by fax) that party 

must first ask the party who is to be served whether there are any limitations to the recipient's 

                                                        
2 ibid. 
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agreement to accept service by such means (for example, the format in which documents are to 

be sent and the maximum size of attachments that may be received).3 

 

 

Furthermore, in the Schedule of definitions we raised a query whether it may not be appropriate to include 

a definition of community councils as these are unique to Wales albeit similar to Parish Councils in 

England.   

 

Finally, in the Counsel General’s summary of responses to his consultation on the draft Bill, he notes that 

there was little support for what is now Section 25 regarding duplicate offences, but although slightly 

amended it remains in the Bill as introduced. 

 

Having said the above, we are broadly supportive of the majority of the suggested interpretations.  Indeed 

there are some very welcome additions such as Section 26 which determines that unless expressed 

otherwise, Welsh law shall bind the Crown. 

 

 

In force dates 

 

In our response to the Law Commission’s project we noted: 

 

There is a particular concern regarding 'in force' dates. Whereas amendments produce 

complicated legislation knowing when particular provisions came into force is a further, greater 

concern. Even where legislation is annotated reliable 'in force' information remains elusive. This 

issue becomes further complicated where there are amendments, and further and divergent 

amendments, to subordinate legislation.4 

  

The inclusion of these provisions in Part 2 are also to be welcomed. 

 

Post Legislative Scrutiny 

 

Whilst the Bill is concerned with the ordering of legislation there is a further element of good law making 

which forms part of a robust system and that is post-legislative scrutiny. The regular analysis and 

evaluation of the implementation of Welsh legislation is not apparent on the face of the Bill and should 

be encouraged. 

 

 

Time and Capacity 

 

It will take many years for the aims of this legislation to be achieved.  During that period of time it will be 

vitally important for the programme to be adequately resourced in terms of financial and human resources 

and for successive governments to respond positively to their new duty if the full benefits of this piece of 

                                                        
3 https://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/rules/part06/pd_part06a 

 
4 Ibid.  
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legislation are to be realised.  If they are then the profession and public in Wales will have much better, 

more reliable access to the legislative sources of the laws of Wales. 

 

 

 

Please refer any questions regarding this response to: 

 

Kay Powell LLM Solicitor / Cyfreithiwr  

Interim Head of Wales / Pennaeth Cymru dros dro   

 

The Law Society / Cymdeithas y Cyfreithwyr  

Capital Tower / Twr y Brifddinas  

Greyfriars Road / Heol Y Brodyr Llwydion  

Cardiff / Caerdydd  

CF10 3 AG  

 

T 029 2064 3381   

E kay.powell@lawsociety.org.uk 
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Bil Deddfwriaeth (Cymru) - Sylwadau 
 
Cynnwys 
  
Penawd 1 a 2 – newid hygyrchedd i mynediad  
  
Penawd 15 – Gweithredu yn lle arfer 
  
Penawd 20 – rhannau yn lle rhaniadau 
  
Penawd 36 – newid yn lle disodli 
  
  
Rhan 1 – newid hygyrchedd i mynediad i 
  
Is adran 2 (3)  
  

(a)   Gyfrannu 
(b)   Gynnal 
(c)    Hwyluso y defnydd o’r Gymraeg 

  
(4) Gall y rhaglen….. 
  
Rhan 2    
 
3  (1)    Mae’r Rhan hon yn gymwys i’r  

(a)   Ddeddf Hon 
(b)   I Ddeddfau………… 

  
(2)    (b) (i) a wneir o dan……………….uniongyrchol UE a gedwir  

  
4         (1) (a) y mae darpariaeth penodol 
  

(2) Nid yw’r eithriad yn is adran (1) yn weithredol  
  

(b) adran 26 (gweithredu deddfwriaeth…. 
  
9              Mae cyfeiriad……….oni wneir darpariaeth benodol 
  
  
12  (1)   Pan fo Deddf…….yn cyfeirio’n gywir 
  

(2) (a) os yw A yn cyfeirio’n gywir 
  

(3)    Mae’r adran hon yn weithredol 
  
  
13  (a) Mewn achos 
  

(b) Mewn achos 
  
  
14  (1) Gall pwer……..Cymreig ei arfer ar fwy……. 
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15  Gweithredu pwer……… 
  

(2) Caniateir gweithredu……..  
  

(3)    Ond yn ystod……ni chaniateir gweithredu 
  

(4)    Yn gysylltiedig………ddyletswydd, a weithredir yn unol a’r adran hon, ac 
  

(5)    Mae gweithredu 
  
  
16   (1) Caniateir gweithredu 
  

(5) Caniateir gweithredu 
  
  
17         (1) Caniateir gweithredu 
  
19  (1) Caniateir gweithredu    (hefyd newid y gair gyfarwyddydau am 
gyfarwyddiadau dwy waith + hefyd yn is adran 2 is law) 
  
20           Newid rhaniadau am rannau ( 4 lle) 
  
23           Mae’r adran hon yn weithredol 
  
24           Mae’r adran hon yn weithredol 
  

(2) Mae’r cyfeiriad…….y’i diwygiwyd, y’i ymhestynnwyd 
  
 25  (2) Nid yw is adran (1) yn weithredol 
  
26      (1) a (2)  yn ymrwymo yn hytrach na rhwymo (mewn pedwar lle) 
  

(3)   Newid y gair atebol am gyfrifol  
 
(4)   Mae’r adran hon………..i’r graddau y bo’r Ddeddf….darpariaeth benodol 

  
  
30  (1) a (2) newid y gair amnewid am gyfnewid 
  

(3) newid y gair ddargediwr am gedwir 
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Submission to the Constitutional and Legislative Affairs Committee of the National 
Assembly for Wales on Legislation (Wales) Bill 

 
Submitted by Swansea Law Clinic 

 
This submission is being made by the Swansea Law Clinic, which is part of the Hillary 
Rodham Clinton School of Law at Swansea University. 
 
The Clinic is a pro bono service and has been operating year-round since March 2017 when a 
Miscarriage of Justice Project was established.  Since then we have been running projects in 
prison law, legal aid exceptional case funding, a Litigant Helpdesk in Swansea Civil Justice 
Centre, and, since November 2017, we have been providing an initial advice and assistance 
service.  The latter involves face to face client interviews mainly, but not exclusively, in the 
following areas of law: housing, relationship breakdown, employment, equality, and 
consumer issues.  Our model uses undergraduate and postgraduate law students as Student 
Advisers.  They work under supervision and following ethical training they advise our clients.  
We aim to complement and not replace existing legal advice services as well as 
complementing provision that is eligible for legal aid.   
 
We are also involved in public legal education which involves a range of activities but mainly 
involves informing school students as to their legal rights and responsibilities and, from time 
to time, journalism on access to justice matters.   
 
Since the Clinic was founded almost two years ago, we have assisted through our legal 
advice and public legal education programmes over 500 people.  It is our intention to use 
new technologies to scale our service further.  Although most of our clients are members of 
the public our service is also available to small businesses.   
 
A number of our projects work in association with a number of other organisations.  The 
Miscarriage of Justice Project works with a charity, Inside Justice, and a solicitors’ regulated 
practice and charity, the Centre for Criminal Appeals.  The Prison Law Clinic works with the 
charity, the Prisoners’ Advice Service and PACT.  The Exceptional Case Funding Clinic 
receives support from the charity, the Public Law Project.  We have run an outreach clinic at 
Maggie’s Swansea, Singleton Hospital.  The charity, Travelling Ahead, has referred cases to 
us, and we have referred cases to Advocate (formerly known as the Free Representation 
Unit).  We also receive assistance from LawWorks Cymru and the Equality and Human Rights 
Commission Wales’s Advisers’ Helpline.   
 
Our interest in this consultation is that we find that many of our clients are either finding it 
difficult to afford legal services and/or find the legal system complex.  As a result, we are 
interested in all aspects of access to justice and public understanding of the law. 
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Executive Summary 
 
We fully support the imposition of a statutory obligation on future governments in Wales to 
improve the accessibility of Welsh law under Part 1 of the Bill. 
 
In our experience, our clients are not always aware of their rights and obligations under 
Welsh law and we believe this duty will enhance their awareness. 
 
There is evidence that individuals, small businesses and the voluntary sector find Welsh law 
difficult to access and navigate.  We think organising legislation by subject matter will assist 
them, as will the publication of up to date legislation online. 
 
We hope that the accessibility programmes under section 2 of the Bill will take a broad 
approach to accessibility and it will not be confined to moving all legislation on a topic to 
legislative Codes.  The accessibility programmes should also think about clarity of language, 
the removal of overlapping and inconsistent provisions, computational law principles, as 
well as new approaches to law making.  We are also concerned to see the development of 
Codes being accompanied by explanatory texts.   
 
The Housing (Wales) Act 2014 is an example of legislation that we use in our casework 
where the statutory language is clear, and is an example that could be followed in Codes.   
 
The Bill, if enacted, will enhance access to justice in the Welsh language. 
 
A broad and successful approach to accessibility programmes will be world-leading with 
economic as well as citizenship benefits.   
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 3 

 
Duty to keep accessibility under review 

1. We would like to see a statutory obligation on future governments in Wales to keep 
the accessibility of Welsh law under review.  This will create a discipline to ensure 
that the subject is periodically revisited, as a result, we feel the duty in section 1 of 
the Legislation (Wales) Bill (the Bill) has the potential to bring about behaviour 
change so that all actors involved in the law-making process will think of accessibility 
when making laws.     

 
2. We know of few international precedents for a duty on government to keep the 

accessibility of law under review.  Section 3 of New Zealand’s Legislation Act 2012 
contains an analogous duty, but we are not aware of any others.  Therefore, we 
think that Part 1 of the Bill affords the potential not only to make the law more 
accessible for individuals in Wales but also to make Wales more economically 
competitive by making it easier for businesses to know their legal rights and 
obligations thereby reducing compliance costs.  According to the University of 
Cumbria’s Centre for Regional Economic Development (CRED), SMEs often do not 
have the expertise or resources to keep track of legislation and this increases their 
apprehension about having to deal with legal requirements.1  

 
3. Lord Lloyd Jones, a senior jurist and UK Supreme Court judge, has said that ‘the 

complexity of [Welsh law] is now a huge problem’.2  The complexity will only get 
worse: more primary and secondary legislation will be passed, laws will have to be 
domesticated following Brexit, and the current practice of passing amendments to 
legislation without accompanying text adds to the accretion of the problem.  As a 
result, action needs to start to be taken at the earliest possible opportunity.   

 
4. In our experience, our clients are not always aware of the rights and obligations 

which arise out of Welsh law and that are increasingly relevant to their day to day 
lives.  In part, this could be to do with the difficulties inherent in accessing Welsh law 
with its different sources and confusing differences in terminology such as Measures 
and Acts, etc.  Codes will have a tidying up effect, which will make it easier for them.   
 

5. There have been reports that the voluntary sector finds the current system of 
accessing Welsh law burdensome.3 
 

6. From our casework we have found that there could be more awareness of important 
Welsh legislation such as the Housing (Wales) Act 2014.  In particular, our clients do 
not seem aware of when landlords need to be registered and licensed under the Act.  
Equally, they do not seem to be aware when agents need to be licensed under the 

                                                      
1  CRED, Business Perception of Regulatory Burden, May 2012 
2  Lord Lloyd Jones, ‘Codification of Welsh Law’ Lecture delivered to the Association of London Welsh 

Lawyers on 8 March 2018, 
<https://docs.wixstatic.com/ugd/ab7491_8c924cda0b7e4312b1e10fe9b8e7d501.pdf> accessed on 16 
January 2019  

3  BBC Radio 4, Law in Action, (10 March 2011)  
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Act.   In addition, we have heard from other practitioners specialising in the area that 
there is a lack of awareness of the Social Services and Well-being (Act) 2014.   
 

7. There are other indicators that there is a specific Welsh dimension to access to 
justice issues.  A report by Dr Nason of Bangor Law School found that: “Based on 
claims we know to be Welsh, there were 1.8 civil judicial review claims per 100,000 
Welsh residents in both 2013/14 and 2014/15. On the other hand the number of 
claims per head of population in other locations has been consistently substantially 
higher, but has been falling in recent years.”4   
 

8. The lack of judicial review claims in Wales relative to England is even more surprising 
when it is taken into account that: ‘The Welsh approach to regulation of public 
governance is distinctive; introducing new and unique duties on Welsh Ministers and 
public bodies…Social rights have been woven to the framework of public 
governance, with potential to ensure good governance, fairness and accountability’.5    

 
Clarity 

9. Making the law accessible is not just about finding it all in the same place, important 
though that will be.  Using clear language is also important, and we commend the 
Housing (Wales) Act 2014 for its use of user-friendly language.   

 
10. We hope that Codes will go beyond putting all legislation on a particular subject 

matter in one place, but also inconsistent and overlapping provisions will be 
removed when legislation is moved to Codes. 

 
Availability of and changes to legal services 

11. Our advice model aims to empower clients to resolve their problems by themselves, 
as much as possible.  Similar models are followed by other advice agencies.  
Codification of laws by subject matter will assist them in this empowerment as they 
will find it easier to research the law themselves.   

 
12. There is evidence that many families are being priced out of justice, so increasingly 

more people will have to research law themselves.  A report produced by Professor 
Donald Hirsch of Loughborough University, commissioned by the Law Society of 
Wales and England, found that those that people on incomes already 10 per cent to 
30 per cent below the minimum income standard are being excluded from legal aid.6   
The situation is getting progressively worse as the means test threshold for legal aid 
has been frozen since 2010.  So, in addition to cuts in the scope of legal aid since 
2013 those who are eligible for legal aid are still, in some cases, unlikely to be able 
afford it and maintain a minimum acceptable standard of living.   
 

                                                      
4  Sarah Nason, Understanding Administrative Justice in Wales (Bangor University: 2015 p.107)  
5  Submission to the Commission on Justice In Wales from Dr Simon Hoffman (Swansea University) at 

para. 3 https://beta.gov.wales/submission-justice-commission-dr-simon-hoffman-swansea-university 
accessed on 16 January 2019 

6  Donald Hirsch, Priced out of Justice? Means testing legal aid and making ends meet (Centre for 
Research in Social Policy Loughborough University, March 2018) 

Tudalen y pecyn 22

https://beta.gov.wales/submission-justice-commission-dr-simon-hoffman-swansea-university


 5 

13. This means that individuals are being forced to navigate the legal system by 
themselves on such potentially life changing issues as eviction and severe housing 
disrepairs.  There is evidence that the public read legislation with the National 
Archives recording 2 million visitors per week to their legislation.gov.uk website.7  
This further increases the need to make the process of finding the law as simple as 
possible in order for people in such situations to better enforce their rights.  
 

14. New business models for delivering legal services which are emerging such as limited 
retainers, also known as unbundling, mean that individuals and small businesses are 
doing more of their own legal work in order to make the cost of legal services 
affordable.  As the Court of Appeal in Minkin v Lesley Landsberg (2015) has approved 
unbundling then it is reasonable to assume that they will form part of the landscape 
for legal services for the foreseeable future, and that members of the public and 
small businesses will be navigating legislation without legal advisers.   

 
15. There is a good economic case for imposing the obligation under s1 of the Bill.  There 

has been research that has found that small businesses are a hard to reach group for 
lawyers.8  There is further evidence that small businesses have a tendency to ignore 
legal problems or try to resolve them by themselves.  The proposed obligation would 
assist small businesses in finding the law and assessing their legal rights and 
obligations which will assist in making their operations more efficient.   
 

16. The obligation addresses the unavailability of many laws which apply only in Wales 
passed by the UK Parliament in the Welsh language.  It therefore has the potential to 
significantly enhance accessibility of laws for those who wish to access them in the 
Welsh language.   
 

Publication of legislation 
17. We want to see all Welsh law being available online.  Section 9 of New Zealand’s 

Legislation Act 2012 places a duty on the Chief Legislative Counsel to be accessible 
and, as far as is reasonably practicable, downloadable from the Internet.   Up to date 
versions of current law which are available electronically free of charge ought to be 
available to members of the public.  At the moment, UK legislation, including Welsh 
law, on the legislation.gov.uk website hosted by the National Archives is not always 
up to date.  Although there are warning notices on the website there is no 
information which assists members of the public in making sure that they can find up 
to date information. 

 
18. In order to aid understanding of the law as it applies to members of the public in 

their circumstances, we want to see a situation where they can easily identify 
currently in force legislation or even tailor searches of legislative databases to their 
own legal needs. We would like to see accessibility programmes under section 2 of 
the Bill explore whether computational law principles could be applied to achieve 
this.   

                                                      
7  Office of the Parliamentary Counsel, When laws become too complex (March 2013). 
8   Legal Services Board, The legal needs of small businesses 2013 – 17 Available at: 

https://research.legalservicesboard.org.uk/news/latest-research-18/ Accessed on 4 June 2018 
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Cross cutting legislation 

19. There is legislation which potentially affects the public’s legal position which cannot 
be incorporated into Codes because it is cross cutting and cannot be limited by 
subject matter such as the Human Rights Act 1998.  In addition, there is specifically 
Wales-only legislation which creates duties which are cross cutting and could also 
potentially affect the legitimacy of legislation.  Welsh Ministers must have ‘due 
regard’ to the UN Convention on the Rights of the Child (UNCRC) in ‘all their 
functions’ when ‘exercising any of their functions’ under section 1 of the Children 
and Young Persons (Wales) Measure 2011. In addition, public bodies must 
contribute to well-being goals in accordance with the sustainable development 
principle under section 3 of the Well-being of Future Generations Act (Wales) Act 
2015.   
 

20. We accept that the purpose of Codes is to find all applicable law in one place.  It 
would not be the best place to engage in ‘how to use’ legislation discussions 
particularly as Law Wales already exists as a forum for such discussion.  However, we 
would like to see brief reference to cross cutting legislation in explanatory 
memoranda to Codes themselves so that members of the public were at least 
alerted to the need, on occasion, to read Codes in conjunction with other legislation. 
 

Explanatory material  
21. Similarly, we support the idea of including primary and secondary legislation, as well 

as soft law, within Codes but are concerned that members of the public are not 
always aware of the hierarchy of legal norms.  We would like to see some brief 
explanation of hierarchy of legal norms in explanatory memoranda to all Codes with 
cross reference to more detailed explanation on the Law Wales website. 

 
22. We would like to see thought given not just to using text in explanatory material but 

also other ways of presenting information such as visualisations.  At present, 
legislation and accompanying explanatory material only uses text and we feel it is 
time to be more innovative.   

 
Accessibility programmes 

23. The Bill does not define accessibility, which we see as a potential strength of the 
legislation.  New Zealand’s Legislation (Act) 2012 defines accessibility narrowly and 
we think the accessibility programmes under s.2 of the Bill could be more wide 
ranging, flexible and innovative than the New Zealand model by looking at public 
legal education, computational law principles, participative law-making and setting 
standards for clear and simple legislation.   
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Offerynnau Statudol sydd ag Adroddiadau Clir 

28 Ionawr 2019 

SL(5)302 – Gorchymyn Ardaloedd Rheoli Mwg 

(Dosbarthau Esempt ar Leoedd Tân) (Cymru) 2019 

Gweithdrefn: Negyddol 

Gwneir y Gorchymyn hwn yn unol ag adran 21(5) o Ddeddf Aer Glân 1993 ("y 

Ddeddf") a daw i rym ar 6 Chwefror 2019. Mae'r Gorchymyn yn dirymu ac yn 

disodli gyda diwygiadau Orchymyn Ardaloedd Rheoli Mwg (Dosbarthau 

Esempt ar Leoedd Tân) (Cymru) 2017 (Offeryn Statudol 2017/423) (W. 90).  

Mae adran 20 o’r Ddeddf yn gosod gwaharddiad cyffredinol ar allyrru mwg 

mewn ardaloedd rheoli mwg. Caiff Gweinidogion Cymru, drwy orchymyn a 

wneir o dan adran 21(5) o’r Ddeddf, esemptio, o ran Cymru, ddosbarthau 

penodedig ar leoedd tân rhag darpariaethau adran 20, os ydynt wedi eu 

bodloni y gellir defnyddio’r cyfryw leoedd tân i losgi tanwydd nad yw’n 

danwydd awdurdodedig a hynny heb gynhyrchu unrhyw fwg neu faint 

sylweddol o fwg. 

Mae erthygl 2 o’r Gorchymyn hwn yn esemptio’r dosbarthau ar leoedd tân a 

restrir yn y golofn gyntaf o’r tabl yn yr Atodlen i’r Gorchymyn hwn rhag 

darpariaethau adran 20 o’r Ddeddf, yn ddarostyngedig i’r amodau a nodir yn 

yr ail golofn a’r drydedd golofn o’r tabl hwnnw mewn perthynas â’r 

dosbarthau hynny ar leoedd tân. 

Rhiant-Ddeddf: Deddf Aer Glân 1993 

Fe’u gwnaed ar: 15 Ionawr 2019 

Fe’u gosodwyd ar: 16 Ionawr 2019 

Yn dod i rym ar: 06 Chwefror 2019 
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SL(5)305 – Rheoliadau Bwyd ar gyfer Grwpiau Penodol 

(Gofynion o ran Gwybodaeth a Chyfansoddiad) (Diwygio) 

(Cymru) 2019 

Gweithdrefn: Negyddol 

Mae’r Rheoliadau hyn yn gwneud darpariaeth i orfodi, yng Nghymru, Reoliad 

Dirprwyedig y Comisiwn (EU) 2016/128 sy’n ychwanegu at Reoliad (EU) Rhif 

609/2013 Senedd Ewrop a’r Cyngor ynghylch y gofynion penodol o ran 

gwybodaeth a chyfansoddiad ar gyfer bwyd at ddibenion meddygol arbennig. 

Rhiant-Ddeddf: Deddf Diogelwch Bwyd 1990; Deddf y Cymunedau 

Ewropeaidd 1972 

Fe’u gwnaed ar: 17 Ionawr 2019 

Fe’u gosodwyd ar: 21 Ionawr 2019 

Yn dod i rym ar: 22 Chwefror 2019 
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SL(5)301 – Rheoliadau Ardaloedd Rheoli Mwg (Tanwyddau 

Awdurdodedig) (Cymru) 2019 

Cefndir a Phwrpas 

Mae’r Rheoliadau hyn yn dirymu ac yn disodli gyda diwygiadau Reoliadau Ardaloedd Rheoli Mwg 

(Tanwyddau Awdurdodedig) (Cymru) 2017 (O.S. 2017/421 (Cy. 89)). 

Mae adran 20 o Ddeddf Aer Glân 1993 (“Deddf 1993”) yn darparu ei bod yn drosedd gollwng mwg o 

simnai adeilad neu simnai sy’n gwasanaethu ffwrnais boeler sefydlog neu beiriannau diwydiannol, os yw’r 

simnai honno mewn ardal rheoli mwg. Er hynny, yn rhinwedd adran 20(3) mae’n amddiffyniad os gellir 

profi mai drwy ddefnyddio tanwydd awdurdodedig yn unig yr achoswyd y gollyngiad honedig. 

Yn rhinwedd adran 20(6), ystyr “tanwydd awdurdodedig” yw tanwydd y datganwyd drwy reoliadau ei fod 

wedi ei awdurdodi. Mae’r pŵer i wneud rheoliadau o’r fath yn arferadwy o ran Cymru gan Weinidogion 

Cymru. 

Mae’r Rheoliadau hyn yn pennu pob tanwydd sydd wedi ei awdurdodi ar hyn o bryd i’w ddefnyddio 

mewn ardaloedd rheoli mwg yng Nghymru at ddibenion adran 20 o Ddeddf 1993. 

Gweithdrefn 

Negyddol 

Craffu Technegol 

Nodwyd y pwynt canlynol i gyflwyno adroddiad arno o dan Reol Sefydlog 21.2(vii) (gwahaniaethau 

rhwng y Gymraeg a’r Saesneg)  mewn perthynas â’r offeryn hwn. 

Ym mharagraff 71(c) o’r Atodlen, mae’r testun Cymraeg yn pennu maint o “rhwng 30 o filimetrau a 150 o 

filimetrau o hyd”.  Mae’r testun Saesneg cyfatebol yn pennu ystod o 30-130 o filimetrau. 

Craffu ar rinweddau 

Ni nodwyd unrhyw bwyntiau i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.3 mewn perthynas â’r 

offeryn hwn. 

Y goblygiadau yn sgil gadael yr Undeb Ewropeaidd 

Ni nodwyd unrhyw bwyntiau i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.3 mewn perthynas â’r 

offeryn hwn. 
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Ymateb y Llywodraeth 

Mae angen ymateb gan y Llywodraeth. 

Cynghorwyr Cyfreithiol 

Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol 

18 Ionawr 2019 
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O F F E R Y N N A U  S T A T U D O L  
C Y M R U  

2019 Rhif 50 (Cy. 15) 

AER GLÂN, CYMRU 

Rheoliadau Ardaloedd Rheoli Mwg 

(Tanwyddau Awdurdodedig) 

(Cymru) 2019 

NODYN ESBONIADOL 

(Nid yw’r nodyn hwn yn rhan o’r Rheoliadau) 

Mae’r Rheoliadau hyn yn dirymu ac yn disodli gyda 

diwygiadau Reoliadau Ardaloedd Rheoli Mwg 

(Tanwyddau Awdurdodedig) (Cymru) 2017 (O.S. 

2017/421 (Cy. 89)) (“Rheoliadau 2017”). 

Mae adran 20 o Ddeddf Aer Glân 1993 (“Deddf 

1993”) yn darparu ei bod yn drosedd gollwng mwg o 

simnai adeilad neu simnai sy’n gwasanaethu ffwrnais 

boeler sefydlog neu beiriannau diwydiannol, os yw’r 

simnai honno mewn ardal rheoli mwg. Er hynny, yn 

rhinwedd adran 20(3) mae’n amddiffyniad os gellir 

profi mai drwy ddefnyddio tanwydd awdurdodedig yn 

unig yr achoswyd y gollyngiad honedig. 

Yn rhinwedd adran 20(6), ystyr “tanwydd 

awdurdodedig” yw tanwydd y datganwyd drwy 

reoliadau ei fod wedi ei awdurdodi. Mae’r pŵer i 

wneud rheoliadau o’r fath yn arferadwy o ran Cymru 

gan Weinidogion Cymru. 

Mae’r Rheoliadau hyn yn pennu pob tanwydd sydd 

wedi ei awdurdodi ar hyn o bryd i’w ddefnyddio mewn 

ardaloedd rheoli mwg yng Nghymru at ddibenion 

adran 20 o Ddeddf 1993. 

Mae’r tanwyddau a restrwyd yn yr Atodlen i 

Reoliadau 2017 yn union cyn i’r Rheoliadau hyn ddod 

i rym yn parhau i fod yn danwyddau awdurdodedig, ac 

eithrio bod newidiadau wedi eu gwneud i fanyleb tri 

thanwydd (ALDI Winter Flame Smokeless Fuel, brics 

glo Brazier a brics glo Multiheat). 

Mae pedwar ar ddeg o danwyddau ychwanegol wedi 

eu hawdurdodi am y tro cyntaf. 

Ystyriwyd Cod Ymarfer Gweinidogion Cymru ar 

gynnal Asesiadau Effaith Rheoleiddiol mewn 

perthynas â’r Rheoliadau hyn. Ystyriwyd nad oedd yn 
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angenrheidiol cynnal asesiad effaith rheoleiddiol o’r 

costau a’r manteision sy’n debygol o ddeillio o 

gydymffurfio â’r Rheoliadau hyn. 
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O F F E R Y N N A U  S T A T U D O L  
C Y M R U  

2019 Rhif 50 (Cy. 15) 

AER GLÂN, CYMRU 

Rheoliadau Ardaloedd Rheoli Mwg 

(Tanwyddau Awdurdodedig) 

(Cymru) 2019 

Gwnaed 15 Ionawr 2019 

Gosodwyd gerbron Cynulliad Cenedlaethol 

Cymru 16 Ionawr 2019 

Yn dod i rym 6 Chwefror 2019 

Mae Gweinidogion Cymru yn gwneud y Rheoliadau a 

ganlyn drwy arfer y pŵer a roddir gan adran 20(6) o 

Ddeddf Aer Glân 1993(1). 

Enwi, cychwyn a chymhwyso 

1.—(1) Enw’r Rheoliadau hyn yw Rheoliadau 

Ardaloedd Rheoli Mwg (Tanwyddau Awdurdodedig) 

(Cymru) 2019 a deuant i rym ar 6 Chwefror 2019. 

(2) Mae’r Rheoliadau hyn yn gymwys o ran Cymru. 

Tanwyddau awdurdodedig at ddibenion Rhan III o 
Ddeddf Aer Glân 1993 

2. Datgenir bod glo caled, glo lled-galed, trydan, 

nwy, gloeau stêm isel eu hanweddolrwydd a’r 

tanwyddau a ddisgrifir yn yr Atodlen yn danwyddau 

awdurdodedig at ddibenion Rhan III o Ddeddf Aer 

Glân 1993. 

                                                                               
(1) 1993 p. 11. Trosglwyddwyd swyddogaeth berthnasol yr 

Ygrifennydd Gwladol, i’r graddau yr oedd yn arferadwy o 
ran Cymru, i Gynulliad Cenedlaethol Cymru yn rhinwedd 
erthygl 2 o Orchymyn Cynulliad Cenedlaethol Cymru 
(Trosglwyddo Swyddogaethau) 1999 (O.S. 1999/672) ac 
Atodlen 1 iddo. Mae’r swyddogaeth honno’n arferadwy 
bellach gan Weinidogion Cymru yn rhinwedd adran 162 o 
Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 (p. 32) a pharagraff 30 o 
Atodlen 11 iddi. 
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Dirymu 

3. Mae Rheoliadau Ardaloedd Rheoli Mwg 

(Tanwyddau Awdurdodedig) (Cymru) 2017(1) wedi 

eu dirymu. 

 

Lesley Griffiths 

Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, 

un o Weinidogion Cymru 

15 Ionawr 2019 

                                                                               
(1) O.S. 2017/421 (Cy. 89). 
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 YR ATODLEN Rheoliad 2 

Tanwyddau Awdurdodedig 

1. ALDI Winter Flame Smokeless Fuel, a 

weithgynhyrchir gan Coal Products Limited yn 

Immingham Briquetting Works, Immingham, 

Gogledd Ddwyrain Swydd Lincoln— 

(a) a gyfansoddir o ronynnau glo caled (sef tua 60 

i 80% o’r cyfanswm pwysau), golosg 

petrolewm (sef tua 10 i 30% o’r cyfanswm 

pwysau), glo meddal (sef tua 0 i 17% o’r 

cyfanswm pwysau) a rhwymwr o driagl/asid 

neu rwymwr organig (sef gweddill y pwysau); 

(b) a weithgynhyrchwyd o’r cyfansoddion hynny 

drwy broses sy’n cynnwys rholio-wasgu a 

thrin â gwres o hyd at 300°C; 

(c) sydd naill ai’n frics glo heb eu marcio ar siâp 

gobennydd neu’n frics glo ar siâp gobennydd 

wedi eu marcio â hicyn ar ffurf llinell 

hydredol sengl ar bob wyneb, 10 milimetr i 

ffwrdd o’r llinell gyfatebol gyferbyn; 

(d) sy’n pwyso 55 neu 80 gram y fricsen ar 

gyfartaledd; ac 

(e) nad yw mwy na 2% o gyfanswm eu pwysau 

yn sylffwr. 

2. Brics glo Aimcor Excel, a weithgynhyrchir gan 

Applied Industrial Materials UK Limited yn 

Newfield, Swydd Durham, neu a weithgynhyrchir 

gan Oxbow Carbon & Minerals UK Limited yn 

Windsor House, Cornwall Road, Harrogate, Gogledd 

Swydd Efrog— 

(a) a gyfansoddir o olosg petrolewm (sef tua 60 i 

75% o’r cyfanswm pwysau), glo 

anweddolrwydd-isel a golosg adweithiol (sef 

tua 20 i 25% o’r cyfanswm pwysau) a 

rhwymwr resin sy’n caledu wrth oeri (sef 

gweddill y pwysau); 

(b) a weithgynhyrchwyd o’r cyfansoddion hynny 

drwy broses sy’n cynnwys rholio-wasgu; 

(c) sy’n frics glo heb eu marcio ar siâp 

gobennydd; 

(d) sy’n pwyso 73 gram ar gyfartaledd; ac 

(e) nad yw mwy na 2% o gyfanswm eu pwysau 

yn sylffwr. 

3. Brics glo Aimcor Pureheat, a weithgynhyrchir 

gan Applied Industrial Materials UK Limited 

yn Immingham, Gogledd Ddwyrain Swydd Lincoln, 

neu a weithgynhyrchir gan Oxbow Carbon & 

Minerals UK Limited yn Windsor House, Cornwall 

Road, Harrogate, Gogledd Swydd Efrog— 
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(a) a gyfansoddir o lo caled (sef tua 60% o’r 

cyfanswm pwysau), golosg petrolewm (sef 

tua 25% o’r cyfanswm pwysau) a rhwymwr 

(sef gweddill y pwysau); 

(b) a weithgynhyrchwyd o’r cyfansoddion hynny 

drwy broses sy’n cynnwys rholio-wasgu a 

thrin â gwres o tua 250°C; 

(c) sy’n frics glo ar siâp gobennydd gyda hicyn ar 

ffurf llinell sengl ar un ochr a hicyn ar ffurf 

llinell ddwbl ar yr ochr arall; 

(d) sy’n pwyso 75 gram ar gyfartaledd; ac 

(e) nad yw mwy na 2% o gyfanswm eu pwysau 

yn sylffwr. 

4. Brics glo Ancit, a weithgynhyrchir gan Coal 

Products Limited yn Immingham Briquetting 

Works, Immingham, Gogledd Ddwyrain Swydd 

Lincoln— 

(a) a gyfansoddir o lo caled (sef tua 60 i 95% o’r 

cyfanswm pwysau), golosg petrolewm (hyd at 

tua 30% o’r cyfanswm pwysau), glo meddal 

(hyd at tua 15% o’r cyfanswm pwysau) a 

rhwymwr o driagl ac asid ffosfforig neu 

rwymwr organig (sef gweddill y pwysau); 

(b) a weithgynhyrchwyd o’r cyfansoddion hynny 

drwy broses sy’n cynnwys rholio-wasgu a 

thrin â gwres o tua 300°C; 

(c) sy’n frics glo heb eu marcio ar siâp clustog; 

(d) sy’n pwyso 48 gram ar gyfartaledd; ac 

(e) nad yw mwy na 2% o gyfanswm eu pwysau 

yn sylffwr. 

5. Big K Fire Log, a weithgynhyrchir gan Top 

Flames Europe BV, Rustenburgerweg 3, 1646 WJ 

Ursem Gem, Alkmaar, yr Iseldiroedd— 

(a) a gyfansoddir o 29% o gwyr paraffin, 20% o 

gwyr sy’n tarddu o blanhigion, 17% o belenni 

coed â diamedr o 6mm a 34% o flawd llif (yn 

ôl pwysau); 

(b) a weithgynhyrchwyd o’r cyfansoddion hynny 

drwy broses o gymysgu ac allwthio; 

(c) sydd tua 172 o filimetrau o hyd, 75 o 

filimetrau o ddyfnder a 75 o filimetrau o 

uchder, gyda 6 rhigol; 

(d) sy’n pwyso 0.8 cilogram ar gyfartaledd; ac 

(e) nad yw mwy na 0.1% o gyfanswm eu pwysau 

yn sylffwr. 

6. Big K Fire Log, a weithgynhyrchir gan Top 

Flames Europe BV, Rustenburgerweg 3, 1646 WJ 

Ursem Gem, Alkmaar, yr Iseldiroedd— 

(a) a gyfansoddir o 29% o gwyr paraffin, 20% o 

gwyr sy’n tarddu o blanhigion, 17% o belenni 
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coed â diamedr o 6mm a 34% o flawd llif (yn 

ôl pwysau); 

(b) a weithgynhyrchwyd o’r cyfansoddion hynny 

drwy broses o gymysgu ac allwthio; 

(c) sydd tua 193 o filimetrau o hyd, 75 o 

filimetrau o ddyfnder a 75 o filimetrau o 

uchder, gyda 6 rhigol; 

(d) sy’n pwyso 0.9 cilogram ar gyfartaledd; ac 

(e) nad yw mwy na 0.1% o gyfanswm eu pwysau 

yn sylffwr. 

7. Big K Fire Log, a weithgynhyrchir gan Top 

Flames Europe BV, Rustenburgerweg 3, 1646 WJ 

Ursem Gem, Alkmaar, yr Iseldiroedd— 

(a) a gyfansoddir o 29% o gwyr paraffin, 20% o 

gwyr sy’n tarddu o blanhigion, 17% o belenni 

coed â diamedr o 6mm a 34% o flawd llif (yn 

ôl pwysau); 

(b) a weithgynhyrchwyd o’r cyfansoddion hynny 

drwy broses o gymysgu ac allwthio; 

(c) sydd tua 215 o filimetrau o hyd, 75 o 

filimetrau o ddyfnder a 75 o filimetrau o 

uchder, gyda 6 rhigol; 

(d) sy’n pwyso 1 cilogram ar gyfartaledd; ac 

(e) nad yw mwy na 0.1% o gyfanswm eu pwysau 

yn sylffwr. 

8. Big K Instant Lighting Fire Logs, a 

weithgynhyrchir gan Allspan BV ym Macroweg 4, 

5804 CL Venray, yr Iseldiroedd— 

(a) a gyfansoddir o gwyr hydrin (sef tua 58 i 59% 

o’r cyfanswm pwysau) a blawd llif pren caled 

(sef gweddill y pwysau); 

(b) a weithgynhyrchwyd o’r cyfansoddion hynny 

drwy broses o drin â gwres ac allwthio; 

(c) sydd tua 235 o filimetrau o hyd a 80 o 

filimetrau o ddyfnder, gyda rhigolau ar hyd yr 

wynebau; 

(d) sy’n pwyso 1.1 cilogram ar gyfartaledd; ac 

(e) nad yw mwy na 0.1% o gyfanswm eu pwysau 

yn sylffwr. 

9. Big K Restaurant Grade Charcoal, a 

weithgynhyrchir gan Big K Products UK Limited yn 

Parque Industrial Alvear, 2126 Alvear, Provincia de 

Santa Fe, yr Ariannin— 

(a) a gyfansoddir o bren quebracho gwyn a 

byrolyswyd; 

(b) a weithgynhyrchwyd gan ddefnyddio proses o 

byrolysis mewn odyn ar tua 450°C; 

(c) sy’n ddarnau o siarcol heb eu marcio, rhwng 

30 o filimetrau a 150 o filimetrau; a 
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(d) nad yw mwy na 2% o gyfanswm eu pwysau 

yn sylffwr. 

10. Big K Restaurant Grade Charcoal Briquettes a 

weithgynhyrchir gan Big K Esereso Carbon Products 

Ltd, PO Box 15469, Accra North, Ghana— 

(a) a gyfansoddir o bren Terminalia Superba a 

byrolyswyd; 

(b) a weithgynhyrchwyd gan ddefnyddio proses 

allwthio wedi ei dilyn gan broses o byrolysis 

mewn retórt ar tua 450°C; 

(c) sy’n frics glo chweonglog, sy’n 4.5 i 5.5 

centimedr o ddiamedr a’n 5 i 20 centimedr o 

hyd. Mae gan y brics graidd gwag sydd tua 

1.5 centimedr o ddiamedr; a 

(d) nad yw mwy nag 0.1% o gyfanswm eu 

pwysau sych yn sylffwr.  

11. Brics glo Black Diamond Gem, a 

weithgynhyrchir gan Coal Products Limited yn 

Immingham Briquetting Works, Immingham, 

Gogledd Ddwyrain Swydd Lincoln— 

(a) a gyfansoddir o lwch glo caled (sef tuag 20 i 

30% o’r cyfanswm pwysau), golosg 

petrolewm (sef tua 40 i 45% o’r cyfanswm 

pwysau), glo meddal (sef tua 12 i 22% o’r 

cyfanswm pwysau) a rhwymwr o driagl ac 

asid ffosfforig (sef gweddill y pwysau); 

(b) a weithgynhyrchwyd o’r cyfansoddion hynny 

drwy broses sy’n cynnwys rholio-wasgu a 

thrin â gwres o tua 300°C; 

(c) sy’n frics glo ar siâp gobennydd wedi eu 

marcio â hicyn ar ffurf dwy linell gyfochrog 

sy’n rhedeg yn lledredol o amgylch y fricsen; 

(d) sy’n pwyso 160 gram ar gyfartaledd; ac 

(e) nad yw mwy nag 1.5% o gyfanswm eu 

pwysau yn sylffwr. 

12. Bord na Móna Firelogs, a weithgynhyrchir 

gan Bord na Móna Fuels Limited, Newbridge, 

County Kildare, Iwerddon— 

(a) a gyfansoddir o gwyr hydrin (sef tua 55% o’r 

cyfanswm pwysau) a blawd llif pren caled 

(sef gweddill y pwysau); 

(b) a weithgynhyrchwyd o’r cyfansoddion hynny 

drwy broses o drin â gwres ac allwthio; 

(c) sydd tua 255 o filimetrau o hyd gyda diamedr 

o 75 o filimetrau, gyda rhigolau ar hyd un 

wyneb hydredol; 

(d) sy’n pwyso 1.3 cilogram (net) ar gyfartaledd; 

ac 

(e) nad yw mwy na 0.1% o gyfanswm eu pwysau 

yn sylffwr. 
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13. Brics glo Bord na Móna Firepak (a farchnetir 

hefyd fel brics glo Arigna Special), 

a weithgynhyrchir gan Bord na Móna Fuels 

Limited, Newbridge, County Kildare, Iwerddon— 

(a) a gyfansoddir o lo caled (sef tua 50% o’r 

cyfanswm pwysau), golosg petrolewm (sef 

tuag 20 i 40% o’r cyfanswm pwysau), glo 

meddal (sef tua 10 i 30% o’r cyfanswm 

pwysau) a rhwymwr seiliedig ar starts (sef 

gweddill y pwysau); 

(b) a weithgynhyrchwyd o’r cyfansoddion hynny 

drwy broses sy’n cynnwys rholio-wasgu a 

thrin â gwres; 

(c) sy’n frics glo heb eu marcio, ar siâp 

gobennydd; 

(d) sy’n pwyso 50 gram ar gyfartaledd; ac 

(e) nad yw mwy nag 1.5% o gyfanswm eu 

pwysau yn sylffwr. 

14. Brand Choice Fire Log a weithgynhyrchir gan 

Top Flames Europe BV, Rustenburgerweg 3, 1646 

WJ Ursem Gem, Alkmaar, yr Iseldiroedd— 

(a) a gyfansoddir o 29% o gwyr paraffin, 20% o 

gwyr sy’n tarddu o blanhigion, 17% o belenni 

coed â diamedr o 6mm a 34% o flawd llif (yn 

ôl pwysau);  

(b) a weithgynhyrchwyd o’r cyfansoddion hynny 

drwy broses o gymysgu ac allwthio; 

(c) sy’n foncyffion tân sydd tua 172 o filimetrau 

o hyd, 75 o filimetrau o ddyfnder a 75 o 

filimetrau o uchder, gyda 6 rhigol; 

(d) sy’n pwyso 0.8 cilogram fesul boncyff tân ar 

gyfartaledd; ac 

(e) nad yw mwy nag 0.1% o gyfanswm eu 

pwysau yn sylffwr.  

15. Brics glo Brazier a weithgynhyrchir gan Coal 

Products Limited yn Immingham Briquetting Works, 

Immingham, Gogledd Ddwyrain Swydd Lincoln–  

(a) a gyfansoddir o ronynnau glo caled (sef tua 60 

i 80% o’r cyfanswm pwysau), golosg 

petrolewm (sef tua 10 i 30% o’r cyfanswm 

pwysau), glo meddal (sef tua 0 i 17% o’r 

cyfanswm pwysau) a rhwymwr o driagl/asid 

neu rwymwr organig (sef gweddill y pwysau);  

(b) a weithgynhyrchwyd o’r cyfansoddion hynny 

drwy broses sy’n cynnwys rholio-wasgu a 

thrin â gwres o hyd at 300°C;  

(c) sydd naill ai’n frics glo heb eu marcio ar siâp 

gobennydd neu’n frics glo ar siâp gobennydd 

wedi eu marcio â hicyn ar ffurf llinell 

hydredol sengl ar bob wyneb, 10 milimetr i 

ffwrdd o’r llinell gyfatebol gyferbyn;  
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(d) sy’n pwyso 55 neu 80 gram y fricsen ar 

gyfartaledd; ac  

(e) nad yw mwy na 2% o gyfanswm eu pwysau 

yn sylffwr. 

16. Brics glo Briteflame, a weithgynhyrchir 

gan Maxibrite Limited yn Ystad Ddiwydiannol 

Mwyndy, Llantrisant, Rhondda Cynon Taf— 

(a) a gyfansoddir o lo meddal (sef tua 10 i 15% 

o’r cyfanswm pwysau), golosg petrolewm (sef 

tua 10 i 15% o’r cyfanswm pwysau), llwch 

glo caled (sef tua 70 i 80% o’r cyfanswm 

pwysau) a rhwymwr starts (sef gweddill y 

pwysau); 

(b) a weithgynhyrchwyd o’r cyfansoddion hynny 

drwy broses sy’n cynnwys rholio-wasgu a 

thrin â gwres o tua 260°C; 

(c) sy’n frics glo heb eu marcio ar siâp 

gobennydd; 

(d) sy’n pwyso 140 gram ar gyfartaledd; ac 

(e) nad yw mwy nag 1.9% o gyfanswm eu 

pwysau sych yn sylffwr. 

17. Brics glo Briteheat, a weithgynhyrchir gan Coal 

Products Limited yn Immingham Briquetting Works, 

Immingham, Gogledd Ddwyrain Swydd Lincoln— 

(a) a gyfansoddir o lo caled (sef tua 60 i 85% o’r 

cyfanswm pwysau), golosg petrolewm (hyd at 

tua 30% o’r cyfanswm pwysau), glo meddal 

(hyd at tua 15% o’r cyfanswm pwysau), a 

rhwymwr o driagl ac asid ffosfforig (sef 

gweddill y pwysau); 

(b) a weithgynhyrchwyd o’r cyfansoddion hynny 

drwy broses sy’n cynnwys rholio-wasgu a 

thrin â gwres o tua 300°C; 

(c) sy’n frics glo ar siâp clustog gyda hicyn ar 

ffurf llinell yn rhedeg yn hydredol o gwmpas 

y fricsen; 

(d) sy’n pwyso 30 gram ar gyfartaledd; ac 

(e) nad yw mwy na 2% o gyfanswm eu pwysau 

yn sylffwr. 

18. Brics glo Briteheat Plus, a weithgynhyrchir gan 

Coal Products Limited yn Immingham Briquetting 

Works, Immingham, Gogledd Ddwyrain Swydd 

Lincoln— 

(a) a gyfansoddir o lwch glo caled (sef tua 75 i 

95% o’r cyfanswm pwysau), golosg 

petrolewm (hyd at tua 20% o’r cyfanswm 

pwysau) a rhwymwr organig (sef gweddill y 

pwysau); 

(b) a weithgynhyrchwyd o’r cyfansoddion hynny 

drwy broses sy’n cynnwys rholio-wasgu; 

Certified copy from legislation.gov.uk Publishing

Tudalen y pecyn 38



 11

(c) sy’n frics glo heb eu marcio ar siâp 

gobennydd; 

(d) sy’n pwyso 80 gram ar gyfartaledd; ac 

(e) nad yw mwy na 2% o gyfanswm eu pwysau 

yn sylffwr. 

19. Bryant and May Firelogs, a weithgynhyrchir 

gan Swedish Match yn Kostenetz, Bwlgaria— 

(a) a gyfansoddir o gwyr paraffin (sef tua 50% 

o’r cyfanswm pwysau), pren poplys mâl (sef 

tua 25% o’r cyfanswm pwysau), blawd 

gwenith (sef tua 15% o’r cyfanswm pwysau), 

solidau cyneuadwy ar wasgar mewn cwyr 

paraffin ar ffurf jel (sef tua 1 % o’r cyfanswm 

pwysau) a dŵr, cyfryngau chwyddo a 

chadwolyn (sef gweddill y pwysau); 

(b) a weithgynhyrchwyd o’r cyfansoddion hynny 

drwy broses sy’n cynnwys allwthio; 

(c) sydd â’u trawstoriad yn gwadrant gyda radiws 

o tua 80 o filimetrau a’u hyd tua 265 o 

filimetrau gyda stribyn cynnau ar hyd un 

ymyl; 

(d) sy’n pwyso tuag 1.15 cilogram; ac 

(e) nad yw mwy na 0.1% o gyfanswm eu pwysau 

yn sylffwr. 

20. Brics glo Charglow, a weithgynhyrchir 

gan Polchar Spolka z organiczona 

odpowiedzialnoscia, Police, Zachodniopomorskie, 

Gwlad Pwyl— 

(a) a gyfansoddir o gols glo meddal (sef tua 45 i 

95% o’r cyfanswm pwysau), glo caled (sef tua 

0 i 20% o’r cyfanswm pwysau), golosg 

petrolewm (sef tua 0 i 20% o’r cyfanswm 

pwysau), glo meddal (sef tua 0 i 10% o’r 

cyfanswm pwysau) a rhwymwr organig (sef 

gweddill y pwysau); 

(b) a weithgynhyrchwyd o’r cyfansoddion hynny 

drwy broses sy’n cynnwys rholio-wasgu a 

thrin â gwres o tua 110°C; 

(c) sy’n frics glo heb eu marcio ar siâp 

gobennydd; 

(d) sy’n pwyso 100 gram ar gyfartaledd; ac 

(e) nad yw mwy nag 1.5% o gyfanswm eu 

pwysau yn sylffwr. 

21. Coalite, a weithgynhyrchir gan Coalite Products 

Limited yn Bolsover, ger Chesterfield, Swydd Derby 

ac yn Grimethorpe, De Swydd Efrog drwy 

ddefnyddio proses o garboneiddio ar dymheredd isel. 

22. Brics glo Coalite Ovals, a weithgynhyrchir gan 

Maxibrite Limited yn Ystad Ddiwydiannol Mwyndy, 

Llantrisant, Rhondda Cynon Taf— 
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(a) a gyfansoddir o lo meddal (sef tua 10 i 15% 

o’r cyfanswm pwysau), golosg petrolewm (sef 

tua 10 i 15% o’r cyfanswm pwysau), llwch 

glo caled (sef tua 70 i 80% o’r cyfanswm 

pwysau) a rhwymwr starts (sef gweddill y 

pwysau); 

(b) a weithgynhyrchwyd o’r cyfansoddion hynny 

drwy broses sy’n cynnwys rholio-wasgu a 

thrin â gwres o tua 260ºC; 

(c) sy’n frics glo heb eu marcio ar siâp 

gobennydd sydd tua 84 o filimetrau o hyd, 38 

o filimetrau o led a 62 o filimetrau o uchder; 

(d) sy’n pwyso 118 gram ar gyfartaledd; ac 

(e) nad yw mwy nag 1.9% o gyfanswm eu 

pwysau sych yn sylffwr. 

23. Golosg a weithgynhyrchir gan— 

(a) Coal Products Limited yn Cwm Coking 

Works, Llanilltud Faerdref, Pontypridd, 

Rhondda Cynon Taf, ac a werthir fel 

“Sunbrite”; 

(b) Monckton Coke & Chemical Company 

Limited yn Royston, ger Barnsley, De Swydd 

Efrog ac a werthir fel “Sunbrite” neu 

“Monckton Boiler Beans”; 

(c) Corus UK Limited yn Teesside Works, 

Redcar & Cleveland ac a werthir fel “Redcar 

Coke Nuts (Doubles)”; a 

(d) Coal Products Limited yn Cwm Coking 

Works, Llanilltud Faerdref, Pontypridd, 

Rhondda Cynon Taf ac a werthir fel “Cwm 

Coke Doubles”. 

24. Cosycoke (a farchnetir hefyd fel Lionheart 

Crusader neu Sunbrite Plus), a weithgynhyrchir gan 

Monckton Coke & Chemical Company Limited yn 

Royston, ger Barnsley, De Swydd Efrog ac Aimcor 

Supercoke (a farchnetir hefyd fel Supercoke), a 

weithgynhyrchir gan M & G Fuels Limited yn 

Hartlepool Docks, Hartlepool, ac ym mhob achos— 

(a) a gyfansoddir o olosg caled o faint penodol 

(sef tua 45 i 65% o’r cyfanswm pwysau) a 

golosg petrolewm o faint penodol (sef 

gweddill y pwysau); 

(b) a weithgynhyrchwyd o’r cyfansoddion hynny 

drwy eu blendio; 

(c) sy’n hapsiapiau heb eu marcio; a 

(d) nad yw mwy na 2% o gyfanswm eu pwysau 

yn sylffwr. 

25. Brics glo Cosyglo Smokeless a 

weithgynhyrchir gan Arigna Fuels yn Arigna, 

Carrick-on-Shannon, County Roscommon, 

Iwerddon— 
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(a) a gyfansoddir o lo caled (sef tua 35 i 50% o’r 

cyfanswm pwysau), golosg petrolewm (hyd at 

tua 45% o’r cyfanswm pwysau), glo meddal 

(hyd at tuag 20% o’r cyfanswm pwysau) a 

rhwymwr starts neu rwymwr organig arall 

(hyd at 5% o’r cyfanswm pwysau); 

(b) a weithgynhyrchwyd o’r cyfansoddion hynny 

drwy broses sy’n cynnwys rholio-wasgu a 

thrin â gwres o tua 250°C; 

(c) sy’n frics glo heb eu marcio ar siâp 

gobennydd sydd tua 80 o filimetrau o hyd, 60 

o filimetrau o led a 40 o filimetrau o uchder; 

(d) sy’n pwyso 110 gram ar gyfartaledd; ac 

(e) nad yw mwy nag 1.8% o gyfanswm eu 

pwysau sych yn sylffwr. 

26. CPL Restaurant Grade Charcoal, a 

weithgynhyrchir gan Kunfayakun Global Treasures 

Limited (KGT) yn Kunfayakun Stores, No. 1, Aranse 

Street, Station, Sagamu, Orgub State E17, Shagamu 

International Market, Nigeria— 

(a) a gyfansoddir o Anogeissus Leiocarpus, 

Burkea Africana, Distemonanthus 

Benthamianus a Viteloria Paracloxum wedi 

eu pyrolysu; 

(b) a weithgynhyrchwyd gan ddefnyddio proses o 

byrolysis mewn odyn ar tua 450°C i 550°C; 

(c) sy’n ddarnau o siarcol heb eu marcio, rhwng 

50 a 180 o filimetrau; a 

(d) nad yw mwy nag 1.9% o gyfanswm eu 

pwysau sych yn sylffwr. 

27. Direct Charcoal Blue Bag Premium Grade 

Restaurant Charcoal, a weithgynhyrchir gan Direct 

Charcoal yn Ekamanzi Road, Dalton, KwaZulu 

Natal, Gweriniaeth De Affrica— 

(a) a gyfansoddir o bren Acacia mercii a 

byrolyswyd; 

(b) a weithgynhyrchwyd gan ddefnyddio proses o 

byrolysis mewn odyn ar tua 420 i 480°C; 

(c) sy’n ddarnau o siarcol heb eu marcio, rhwng 

30 o filimetrau a 150 o filimetrau; a 

(d) nad yw mwy na 2% o gyfanswm eu pwysau 

yn sylffwr. 

28. Direct Charcoal Blue Bag Restaurant Charcoal, 

a weithgynhyrchir gan Direct Charcoal Limited yn 

Ruta 25, km. 9,5 –Pilar (cp.1629) Buenos Aires, yr 

Ariannin— 

(a) a gyfansoddir o bren quebracho gwyn a phren 

guayacan wedi eu pyrolysu; 

(b) a weithgynhyrchwyd gan ddefnyddio proses o 

byrolysis mewn odyn ar tua 420 i 480°C; 
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(c) sy’n ddarnau o siarcol heb eu marcio, rhwng 

30 o filimetrau a 150 o filimetrau; a 

(d) nad yw mwy na 2% o gyfanswm eu pwysau 

yn sylffwr. 

29. Brics glo Dragonbrite, a weithgynhyrchir gan 

Tower Colliery Limited yn Aberdâr, Rhondda 

Cynon Taf— 

(a) a gyfansoddir o lwch y tŵr (sef tua 95% o’r 

cyfanswm pwysau) a rhwymwr seiliedig ar 

resin (sef gweddill y pwysau); 

(b) a weithgynhyrchwyd o’r cyfansoddion hynny 

drwy broses sy’n cynnwys rholio-wasgu a 

chaledu oer; 

(c) sy’n frics glo ar siâp gobennydd, wedi eu 

marcio â’r llythyren “T” ar un ochr; 

(d) sy’n pwyso 50 gram ar gyfartaledd; ac 

(e) nad yw mwy nag 1% o gyfanswm eu pwysau 

yn sylffwr. 

30. Brics glo Dragonglow, a weithgynhyrchir 

gan Tower Colliery Limited yn Aberdâr, Rhondda 

Cynon Taf— 

(a) a gyfansoddir o lwch y tŵr (sef tua 95% o’r 

cyfanswm pwysau) a rhwymwr seiliedig ar 

resin (sef gweddill y pwysau); 

(b) a weithgynhyrchwyd o’r cyfansoddion hynny 

drwy broses sy’n cynnwys rholio-wasgu a 

chaledu oer; 

(c) sy’n frics glo heb eu marcio ar siâp 

gobennydd; 

(d) sy’n pwyso 100 gram ar gyfartaledd; ac 

(e) nad yw mwy nag 1% o gyfanswm eu pwysau 

yn sylffwr. 

31. Brics glo Dual a weithgynhyrchir gan Coal 

Products Limited yn Immingham Briquetting Works, 

Immingham, Gogledd Ddwyrain Swydd Lincoln– 

(a) a gyfansoddir o olosg petrolewm (sef tua 55 i 

80% o’r cyfanswm pwysau), glo caled (sef tua 

8 i 20% o’r cyfanswm pwysau), glo meddal 

(sef tua 8 i 20% o’r cyfanswm pwysau) a 

rhwymwr organig (sef gweddill y pwysau); 

(b) a weithgynhyrchwyd o’r cyfansoddion hynny 

drwy broses sy’n cynnwys rholio-wasgu a 

chaledu oer; 

(c) sy’n frics glo heb eu marcio ar siâp 

gobennydd sgwâr;  

(d) sy’n pwyso 100 gram y fricsen ar gyfartaledd; 

ac  

(e) nad yw mwy na 2% o gyfanswm eu pwysau 

yn sylffwr.  
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32. Duraflame Firelogs, a weithgynhyrchir 

gan Paramelt BV, Costerstraat 18, PO Box 86, 1700 

AB Heerhugowaard, yr Iseldiroedd— 

(a) a gyfansoddir o gwyr petrolewm mwynol (sef 

tua 55% o’r cyfanswm pwysau) a ffibr pren 

caled mâl (sef gweddill y pwysau); 

(b) a weithgynhyrchwyd o’r cyfansoddion hynny 

drwy broses o drin â gwres ac allwthio; 

(c) sydd tua 320 o filimetrau o hyd, 90 o 

filimetrau o uchder ac 85 o filimetrau o led; 

(d) sy’n pwyso 1.45 cilogram ar gyfartaledd; ac 

(e) nad yw mwy na 0.1% o gyfanswm eu pwysau 

yn sylffwr. 

33. Brics glo Ecoal (a farchnetir hefyd fel brics glo 

Homefire Ecoal a Supertherm 30), a weithgynhyrchir 

gan Coal Products Limited yn Immingham 

Briquetting Works, Immingham, Gogledd Ddwyrain 

Swydd Lincoln— 

(a) a gyfansoddir o ronynnau glo caled (sef tua 40 

i 65% o’r cyfanswm pwysau), golosg 

petrolewm (sef tua 20 i 40% o’r cyfanswm 

pwysau), glo meddal (sef tua 0 i 20% o’r 

cyfanswm pwysau), biomas (sef tua 5 i 20% 

o’r cyfanswm pwysau), cols biomas (sef tua 0 

i 10% o’r cyfanswm pwysau) a rhwymwr o 

driagl ac asid ffosfforig (sef 20% o’r 

cyfanswm pwysau ar y mwyaf); 

(b) a weithgynhyrchwyd o’r cyfansoddion hynny 

drwy broses sy’n cynnwys rholio-wasgu a 

thrin â gwres o tua 300ºC; 

(c) sy’n frics glo heb eu marcio ar siâp 

gobennydd sydd fel arfer yn 72 o filimetrau o 

hyd, 58 o filimetrau o led a 42 o filimetrau o 

uchder neu sy’n frics glo chweonglog heb eu 

marcio sydd fel arfer yn 70 o filimetrau o hyd, 

73 o filimetrau o led a 39 o filimetrau o 

uchder; 

(d) sy’n pwyso 125 gram ar gyfartaledd; ac 

(e) nad yw mwy na 2% o gyfanswm eu pwysau 

yn sylffwr. 

34. Brics glo Ecoal 50, a weithgynhyrchir gan Coal 

Products Limited yn Immingham Briquetting Works, 

Immingham, Gogledd Ddwyrain Swydd Lincoln— 

(a) a gyfansoddir o ronynnau glo caled (sef tua 30 

i 55% o’r cyfanswm pwysau), biomas (sef tua 

25 i 35% o’r cyfanswm pwysau), golosg 

petrolewm (sef tua 10 i 40% o’r cyfanswm 

pwysau), glo meddal (sef tua 0 i 5% o’r 

cyfanswm pwysau) a rhwymwr organig 

naturiol (sef gweddill y pwysau); 

(b) a weithgynhyrchwyd o’r cyfansoddion hynny 

drwy broses sy’n cynnwys rholio-wasgu a’u 
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trin wedyn â gwres o tua 300ºC mewn 

amgylchedd rheoledig gydag ocsigen 

gostyngedig; 

(c) sy’n frics glo chweonglog gydag un streipen 

sengl ar un ochr ar draws y wynebau gwastad; 

(d) sy’n pwyso 135 gram ar gyfartaledd; ac 

(e) nad yw mwy na 2% o gyfanswm eu pwysau 

yn sylffwr. 

35. Brics glo Ecoal a weithgynhyrchir gan Coal 

Products Limited yn Immingham Briquetting Works, 

Immingham, Gogledd Ddwyrain Swydd Lincoln—  

(a) a gyfansoddir o ronynnau glo caled (sef tua 40 

i 65% o’r cyfanswm pwysau), golosg 

petrolewm (sef tua 20 i 40% o’r cyfanswm 

pwysau), glo meddal (sef tua 0 i 20% o’r 

cyfanswm pwysau), biomas (sef tua 5 i 20% 

o’r cyfanswm pwysau), cols biomas (sef tua 0 

i 10% o’r cyfanswm pwysau) a rhwymwr 

organig neu rwymwr o driagl ac asid (sef tua 

20% o’r cyfanswm pwysau ar y mwyaf);  

(b) a weithgynhyrchwyd o’r cyfansoddion hynny 

drwy broses sy’n cynnwys rholio-wasgu a 

thrin â gwres o hyd at 300°C;  

(c) sy’n frics glo heb eu marcio ar siâp 

gobennydd neu, sy’n frics glo chweonglog 

heb eu marcio neu, sy’n ofoidau siâp 

gobennydd wedi eu marcio â hicyn ar ffurf 

dwy linell gyfochrog sy’n ymestyn yn 

lledredol o amgylch pob bricsen neu, sy’n 

frics glo chweonglog gydag un streipen sengl 

ar un ochr ar draws yr wyneb gwastad;  

(d) sy’n pwyso 125 i 135 gram y fricsen ar 

gyfartaledd; ac 

(e) nad yw mwy na 2% o gyfanswm eu pwysau 

yn sylffwr.  

36. Brics glo Ecoal a weithgynhyrchir gan CPL 

Fuels Ireland, Foynes Briquetting Works, Foynes 

Port, Foynes, Co. Limerick, Iwerddon—  

(a) a gyfansoddir o ronynnau glo caled (sef tua 40 

i 65% o’r cyfanswm pwysau), golosg 

petrolewm (sef tua 20 i 40% o’r cyfanswm 

pwysau), glo meddal (sef tua 0 i 20% o’r 

cyfanswm pwysau), biomas (sef tua 5 i 20% 

o’r cyfanswm pwysau), cols biomas (sef tua 0 

i 10% o’r cyfanswm pwysau) a rhwymwr 

organig neu rwymwr o driagl ac asid (sef tua 

20% o’r cyfanswm pwysau ar y mwyaf);  

(b) a weithgynhyrchwyd o’r cyfansoddion hynny 

drwy broses sy’n cynnwys rholio-wasgu a 

thrin â gwres o hyd at 300°C;  

(c) sy’n frics glo heb eu marcio ar siâp 

gobennydd neu, sy’n frics glo chweonglog 
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heb eu marcio neu, sy’n ofoidau siâp 

gobennydd wedi eu marcio â hicyn ar ffurf 

dwy linell gyfochrog sy’n ymestyn yn 

lledredol o amgylch pob bricsen neu, sy’n 

frics glo chweonglog gydag un streipen sengl 

ar un ochr ar draws yr wyneb gwastad;   

(d) sy’n pwyso 125 i 135 gram y fricsen ar 

gyfartaledd; ac 

(e) nad yw mwy na 2% o gyfanswm eu pwysau 

yn sylffwr.  

37. Brics glo Ecobrite, a weithgynhyrchir gan 

Arigna Fuels Limited yn Arigna, Carrick-on-

Shannon, County Roscommon, Iwerddon— 

(a) a gyfansoddir o ronynnau glo caled (sef tua 

96% o’r cyfanswm pwysau) a starts yn 

rhwymwr (sef gweddill y pwysau); 

(b) a weithgynhyrchwyd o’r cyfansoddion hynny 

drwy broses sy’n cynnwys rholio-wasgu a 

thrin â gwres o tua 250°C; 

(c) sy’n frics glo heb eu marcio ar siâp 

gobennydd mewn dau faint; 

(d) sydd, ar gyfartaledd, yn pwyso 37 gram yn 

achos y maint lleiaf a 48 gram yn achos y 

maint mwyaf; ac 

(e) nad yw mwy nag 1.5% o gyfanswm eu 

pwysau yn sylffwr. 

38. EDF Fuel Briquettes, a weithgynhyrchir gan 

TheGreenFactory yn y Laboratoire de Chimie Agro-

industrielle UMR 1010 INRA/INP-ENSIACET 

AGROMAT, Site de l’ENIT 47, Avenue D’Azereiz, -

BP 1629 65016 Tarbes Cedex, Ffrainc— 

(a) a gyfansoddir o tua 100 gram o Miscanthus 

heb ei brosesu (sef tua 45% o’r cyfanswm 

pwysau), tua 95 gram o ester Copra (sef tua 

43% o’r cyfanswm pwysau), a thua 25 gram o 

rwymwr a gynhyrchwyd o Miscanthus (wedi 

ei brosesu â chalsiwm ocsid, sy’n ffurfio tua 

0.5% o’r cyfanswm pwysau), sef gweddill y 

pwysau; 

(b) a weithgynhyrchwyd o’r cyfansoddion hynny 

drwy broses sy’n cynnwys prosesu 

Miscanthus, cymysgu, poethwasgu, a throchi 

mewn baddon ester; 

(c) sy’n frics glo heb eu marcio ar siâp silindr, 

120 o filimetrau o uchder gyda diamedr o 60 

o filimetrau, a thwll canolog ar siâp seren yn 

treiddio drwy hyd hiraf y fricsen; 

(d) sy’n pwyso 220 gram ar gyfartaledd; ac 

(e) nad yw mwy na 2% o gyfanswm eu pwysau 

yn sylffwr. 
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39. Brics glo Excel+, a weithgynhyrchir gan 

Oxbow Coal BV yn Newfield Works, Bishop 

Auckland, Swydd Durham— 

(a) a gyfansoddir o olosg petrolewm (sef 65 i 

70% o’r cyfanswm pwysau), glo caled (sef 

25% o’r cyfanswm pwysau) a rhwymwr resin 

sy’n caledu wrth oeri, caledwr a sefydlogydd 

tymheredd isel (sef gweddill y pwysau); 

(b) a gynhyrchir ar y tymheredd amgylchynol 

drwy broses sy’n cynnwys rholio-wasgu a 

chaledu oer; 

(c) sy’n frics glo heb eu marcio ar siâp 

gobennydd sgwâr; 

(d) sy’n pwyso 100 gram ar gyfartaledd; ac 

(e) nad yw mwy nag 1.9% o gyfanswm eu 

pwysau yn sylffwr. 

40. Brics glo Extracite, a weithgynhyrchir 

gan Sophia-Jacoba Handelsgesellschaft GmbH 

yn Hückelhoven, yr Almaen— 

(a) a gyfansoddir o lwch glo caled (sef tua 95.5% 

o’r cyfanswm pwysau) a lleisw amoniwm 

lignosylffonad yn rhwymwr (sef gweddill y 

pwysau); 

(b) a weithgynhyrchwyd o’r cyfansoddion hynny 

drwy broses sy’n cynnwys rholio-wasgu a 

thrin â gwres o tua 260°C; 

(c) sy’n frics glo ag arlliw ariannaidd ar siâp 

clustog, wedi eu marcio â’r llythrennau “S” a 

“J”; 

(d) sy’n pwyso 40 gram ar gyfartaledd; ac 

(e) y mae cyfanswm eu pwysau yn cynnwys tua 

1.2% o sylffwr. 

41. Fire Drops a weithgynhyrchir gan OU 

TrendSteel Products, Anri, Ropažu novads, Rigas 

rajons, Rigas, LV-2133, Latfia–  

(a) a gyfansoddir o falurion glo caled (sef tua 

65.3% o’r cyfanswm pwysau), glo meddal 

sy’n achosi fflam hir (sef tua 25.7% o’r 

cyfanswm pwysau) a rhwymwr o driagl ac 

asid orthoffosfforig (sef gweddill y pwysau);  

(b) a weithgynhyrchwyd o’r cyfansoddion hynny 

drwy broses sy’n cynnwys rholio-wasgu, ac 

wedyn eu trin â gwres o tua 250-280°C;  

(c) sy’n frics glo ar siâp gobennydd sydd bron yn 

grwn, gyda diamedr o 70mm a thrwch o tua 

41 o filimetrau yng nghanol y fricsen;  

(d) sy’n pwyso 115 gram y fricsen ar gyfartaledd; 

ac  

(e) nad yw mwy na 0.5% o gyfanswm eu pwysau 

yn sylffwr.  
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42. Brics glo Fireglo, a weithgynhyrchir gan 

Les Combustibles de Normandie yn Caen, Ffrainc, a 

chan La Société Rouennaise de Défumage yn 

Rouen, Ffrainc— 

(a) a gyfansoddir o lychau Cymreig wedi eu 

golchi (sef tua 92% o’r cyfanswm pwysau) a 

rhwymwr o byg glo (sef gweddill y pwysau); 

(b) a weithgynhyrchwyd o’r cyfansoddion hynny 

drwy broses sy’n cynnwys rholio-wasgu a 

thrin â gwres o tua 330°C; 

(c) sy’n ofoidau gyda thair llinell ar un ochr a’r 

ochr arall yn llyfn; 

(d) sy’n pwyso 30 gram ar gyfartaledd; ac 

(e) nad yw mwy na 0.8% o gyfanswm eu pwysau 

yn sylffwr. 

43. Fireglow Firelog a weithgynhyrchir gan 

Woodflame Moerdijk BV, Apolloweg 4, 4782 SB, 

Moerdijk, Yr Iseldiroedd— 

(a) a gyfansoddir o gwyr hydrin (sef tua 55 i 60% 

o’r cyfanswm pwysau) a blawd llif pren caled 

(sef tua 40 i 45% o’r cyfanswm pwysau); 

(b) a weithgynhyrchwyd o’r cyfansoddion hynny 

drwy broses drin â gwres ac allwthio; 

(c) sy’n foncyffion tân sydd tua 180 o filimetrau 

o hyd, 80 o filimetrau o led a 70 o filimetrau o 

uchder, gydag un rhigol yn rhedeg ar hyd tri 

o’r pedwar wyneb; 

(d) sy’n pwyso 0.80 cilogram fesul boncyff tân ar 

gyfartaledd; ac 

(e) nad yw mwy na 0.1% o gyfanswm eu pwysau 

yn sylffwr. 

44.Brics glo Firegold, a weithgynhyrchir gan Coal 

Products Limited yn Immingham Briquetting Works, 

Immingham, Gogledd Ddwyrain Swydd Lincoln— 

(a) a gyfansoddir o lo caled (sef tua 36 i 51% o’r 

cyfanswm pwysau), golosg petrolewm (sef 

tua 40 i 55% o’r cyfanswm pwysau) a 

rhwymwr organig neu rwymwr o driagl ac 

asid ffosfforig (sef 20% o’r cyfanswm pwysau 

ar y mwyaf); 

(b) a weithgynhyrchwyd o’r cyfansoddion hynny 

drwy broses sy’n cynnwys rholio-wasgu; 

(c) sy’n frics glo heb eu marcio ar siâp 

gobennydd sydd fel arfer yn 54 o filimetrau o 

hyd, 58 o filimetrau o led a 34 o filimetrau o 

uchder; 

(d) sy’n pwyso 87 gram ar gyfartaledd; ac 

(e) nad yw mwy na 2% o gyfanswm eu pwysau 

sych yn sylffwr. 
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45. Flamefast firelog a weithgynhyrchir gan 

Woodflame Moerdijk BV, Apolloweg 4, 4782 SB, 

Moerdijk, Yr Iseldiroedd— 

(a) a gyfansoddir o gwyr hydrin (sef tua 55 i 60% 

o’r cyfanswm pwysau) a blawd llif pren caled 

(sef tua 40 i 45% o’r cyfanswm pwysau); 

(b) a weithgynhyrchwyd o’r cyfansoddion hynny 

drwy broses drin â gwres ac allwthio; 

(c) sy’n foncyffion tân sydd tua 215 o filimetrau 

o hyd, 80 o filimetrau o led a 70 o filimetrau o 

uchder, gydag un rhigol yn rhedeg ar hyd tri 

o’r pedwar wyneb; a 

(d) sy’n pwyso 0.95 cilogram fesul boncyff tân ar 

gyfartaledd. 

46.Gardeco Fire Log, a weithgynhyrchir gan Top 

Flames Europe BV, Rustenburgerweg 3, 1646 WJ 

Ursem Gem, Alkmaar, yr Iseldiroedd— 

(a) a gyfansoddir o 29% o gwyr paraffin, 20% o 

gwyr sy’n tarddu o blanhigion, 17% o belenni 

coed â diamedr o 6mm a 34% o flawd llif (yn 

ôl pwysau); 

(b) a weithgynhyrchwyd o’r cyfansoddion hynny 

drwy broses o gymysgu ac allwthio; 

(c) sydd tua 172 o filimetrau o hyd, 75 o 

filimetrau o ddyfnder a 75 o filimetrau o 

uchder, gyda 6 rhigol; 

(d) sy’n pwyso 0.8 cilogram ar gyfartaledd; ac 

(e) nad yw mwy na 0.1% o gyfanswm eu pwysau 

yn sylffwr. 

47. Gardeco Fire Log, a weithgynhyrchir gan Top 

Flames Europe BV, Rustenburgerweg 3, 1646 WJ 

Ursem Gem, Alkmaar, yr Iseldiroedd— 

(a) a gyfansoddir o 29% o gwyr paraffin, 20% o 

gwyr sy’n tarddu o blanhigion, 17% o belenni 

coed â diamedr o 6mm a 34% o flawd llif (yn 

ôl pwysau); 

(b) a weithgynhyrchwyd o’r cyfansoddion hynny 

drwy broses o gymysgu ac allwthio; 

(c) sydd tua 237 o filimetrau o hyd, 75 o 

filimetrau o ddyfnder a 75 o filimetrau o 

uchder, gyda 6 rhigol; 

(d) sy’n pwyso 1.1 cilogram ar gyfartaledd; ac 

(e) nad yw mwy na 0.1% o gyfanswm eu pwysau 

yn sylffwr. 

48. G N Grosvenor (Fuel Express) Restaurant 

Charcoal, a weithgynhyrchir gan Pabensa S.A. 

Aviadores del Chaco, Asuncion, Paraguay— 

(a) a gyfansoddir o’r coedydd caled Prosopsis 

nigra, Cordia alliodora, Centrolobium, 
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Prosopsis kuntzei, Caesalpinia, Goncalo alves 

a Tabebuia wedi eu pyrolysu; 

(b) a weithgynhyrchwyd gan ddefnyddio proses o 

byrolysis mewn odyn ar tuag 800°C; 

(c) sy’n ddarnau o siarcol rhwng 20 a 120 o 

filimetrau, heb eu marcio; a 

(d) nad yw mwy na 2% o gyfanswm eu pwysau 

sych yn sylffwr. 

49. Brics glo Homefire Ecoal a weithgynhyrchir 

gan Coal Products Limited yn Immingham 

Briquetting Works, Immingham, Gogledd Ddwyrain 

Swydd Lincoln—  

(a) a gyfansoddir o ronynnau glo caled (sef tua 40 

i 65% o’r cyfanswm pwysau), golosg 

petrolewm (sef tua 20 i 40% o’r cyfanswm 

pwysau), glo meddal (sef tua 0 i 20% o’r 

cyfanswm pwysau), biomas (sef tua 5 i 20% 

o’r cyfanswm pwysau), cols biomas (sef tua 0 

i 10% o’r cyfanswm pwysau) a rhwymwr 

organig neu rwymwr o driagl ac asid (sef tua 

20% o’r cyfanswm pwysau ar y mwyaf);  

(b) a weithgynhyrchwyd o’r cyfansoddion hynny 

drwy broses sy’n cynnwys rholio-wasgu a 

thrin â gwres o hyd at 300°C;  

(c) sy’n frics glo heb eu marcio ar siâp 

gobennydd neu, sy’n frics glo chweonglog 

heb eu marcio neu, sy’n ofoidau siâp 

gobennydd wedi eu marcio â hicyn ar ffurf 

dwy linell gyfochrog sy’n ymestyn yn 

lledredol o amgylch pob bricsen neu, sy’n 

frics glo chweonglog gydag un streipen sengl 

ar un ochr ar draws yr wyneb gwastad;   

(d) sy’n pwyso 125 i 135 gram y fricsen ar 

gyfartaledd; ac 

(e) nad yw mwy na 2% o gyfanswm eu pwysau 

yn sylffwr.  

50. Brics glo Homefire Ecoal a weithgynhyrchir 

gan CPL Fuels Ireland, Foynes Briquetting Works, 

Foynes Port, Foynes, Co. Limerick, Iwerddon—  

(a) a gyfansoddir o ronnynau glo caled (sef tua 40 

i 65% o’r cyfanswm pwysau), golosg 

petrolewm (sef tua 20 i 40% o’r cyfanswm 

pwysau), glo meddal (sef tua 0 i 20% o’r 

cyfanswm pwysau), biomas (sef tua 5 i 20% 

o’r cyfanswm pwysau), cols biomas (sef tua 0 

i 10% o’r cyfanswm pwysau) a rhwymwr 

organig neu rwymwr o driagl ac asid (sef tua 

20% o’r cyfanswm pwysau ar y mwyaf);  

(b) a weithgynhyrchwyd o’r cyfansoddion hynny 

drwy broses sy’n cynnwys rholio-wasgu a 

thrin â gwres o hyd at 300°C;  
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(c) sy’n frics glo heb eu marcio ar siâp 

gobennydd neu, sy’n frics glo chweonglog 

heb eu marcio neu, sy’n ofoidau siâp 

gobennydd wedi eu marcio â hicyn ar ffurf 

dwy linell gyfochrog sy’n ymestyn yn 

lledredol o amgylch pob bricsen neu, sy’n 

frics glo chweonglog gydag un streipen sengl 

ar un ochr ar draws yr wyneb gwastad;   

(d) sy’n pwyso 125 i 135 gram y fricsen ar 

gyfartaledd; ac 

(e) nad yw mwy na 2% o gyfanswm eu pwysau 

yn sylffwr.  

51. Brics glo Homefire, a weithgynhyrchir gan 

Coal Products Limited yn Immingham Briquetting 

Works, Immingham, Gogledd Ddwyrain Swydd 

Lincoln— 

(a) a gyfansoddir o ronynnau glo caled (sef tua 40 

i 70% o’r cyfanswm pwysau), golosg 

petrolewm (sef tuag 20 i 45% o’r cyfanswm 

pwysau), cols (sef tua 0 i 10% o’r cyfanswm 

pwysau), glo meddal (sef tua 5 i 30% o’r 

cyfanswm pwysau) a rhwymwr organig neu 

rwymwr o driagl ac asid ffosfforig (sef 

gweddill y pwysau); 

(b) a weithgynhyrchwyd o’r cyfansoddion hynny 

drwy broses sy’n cynnwys rholio-wasgu; 

(c) nad yw eu cynnwys o ddeunydd anweddol, fel 

brics glo gorffenedig, yn llai na 9% nac yn 

fwy na 15% o’r cyfanswm pwysau sych; 

(d) sy’n frics glo chweonglog heb eu marcio; 

(e) sy’n pwyso 140 gram ar gyfartaledd; ac 

(f) nad yw mwy na 2% o gyfanswm eu pwysau 

yn sylffwr. 

52. Homefire Fire Logs, a weithgynhyrchir gan De 

Lange BV, Rustenburgerweg 3, 1646 WJ Ursem, yr 

Iseldiroedd— 

(a) a gyfansoddir o gwyr hydrin (sef tua 50% o’r 

cyfanswm pwysau) a blawd llif (sef tua 50% 

o’r cyfanswm pwysau); 

(b) a weithgynhyrchwyd o’r cyfansoddion hynny 

drwy broses o drin â gwres ac allwthio; 

(c) sydd tua 280 o filimetrau o hyd, 75 o 

filimetrau o led a 75 o filimetrau o uchder, 

gydag un rhigol ar hyd pob un o’u pedwar 

wyneb sydd â’u hyd yn 280 milimetr; 

(d) sy’n pwyso 1.1 cilogram ar gyfartaledd; ac 

(e) nad yw mwy na 0.2% o gyfanswm eu pwysau 

yn sylffwr. 

53. Homefire Fire Log, a weithgynhyrchir gan Top 

Flames Europe BV, Rustenburgerweg 3, 1646 WJ 

Ursem Gem, Alkmaar, yr Iseldiroedd— 
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(a) a gyfansoddir o 29% o gwyr paraffin, 20% o 

gwyr sy’n tarddu o blanhigion, 17% o belenni 

coed â diamedr o 6mm a 34% o flawd llif (yn 

ôl pwysau); 

(b) a weithgynhyrchwyd o’r cyfansoddion hynny 

drwy broses o gymysgu ac allwthio; 

(c) sydd tua 172 o filimetrau o hyd, 75 o 

filimetrau o ddyfnder a 75 o filimetrau o 

uchder, gyda 6 rhigol; 

(d) sy’n pwyso 0.8 cilogram ar gyfartaledd; ac 

(e) nad yw mwy na 0.1% o gyfanswm eu pwysau 

yn sylffwr. 

54. Homefire Fire Log, a weithgynhyrchir gan Top 

Flames Europe BV, Rustenburgerweg 3, 1646 WJ 

Ursem Gem, Alkmaar, yr Iseldiroedd— 

(a) a gyfansoddir o 29% o gwyr paraffin, 20% o 

gwyr sy’n tarddu o blanhigion, 17% o belenni 

coed â diamedr o 6mm a 34% o flawd llif (yn 

ôl pwysau); 

(b) a weithgynhyrchwyd o’r cyfansoddion hynny 

drwy broses o gymysgu ac allwthio; 

(c) sydd tua 215 o filimetrau o hyd, 75 o 

filimetrau o ddyfnder a 75 o filimetrau o 

uchder, gyda 6 rhigol; 

(d) sy’n pwyso 1 cilogram ar gyfartaledd; ac 

(e) nad yw mwy na 0.1% o gyfanswm eu pwysau 

yn sylffwr. 

55. Homefire Ovals, a weithgynhyrchir gan 

Coal Products Limited yn Immingham Briquetting 

Works, Immingham, Gogledd Ddwyrain Swydd 

Lincoln— 

(a) a gyfansoddir o lwch glo caled (sef tua 57% 

o’r cyfanswm pwysau), golosg petrolewm (sef 

tua 17% o’r cyfanswm pwysau), glo meddal 

(sef tua 13% o’r cyfanswm pwysau) a 

rhwymwr o driagl ac asid ffosfforig (sef 

gweddill y pwysau); 

(b) a weithgynhyrchwyd o’r cyfansoddion hynny 

drwy broses sy’n cynnwys rholio-wasgu a 

thrin â gwres o tua 300°C; 

(c) sy’n frics glo ar siâp gobennydd wedi eu 

marcio â hicyn ar ffurf dwy linell gyfochrog 

sy’n ymestyn yn lledredol o amgylch y 

fricsen; 

(d) sy’n pwyso 135 gram ar gyfartaledd; ac 

(e) nad yw mwy na 2% o gyfanswm eu pwysau 

yn sylffwr. 

56. Homefire Ovals (R), a weithgynhyrchir gan 

Coal Products Limited yn Immingham Briquetting 

Works, Immingham, Gogledd Ddwyrain Swydd 

Lincoln— 
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(a) a gyfansoddir o ronynnau glo caled (sef tua 50 

i 75% o’r cyfanswm pwysau), golosg 

petrolewm (sef tuag 20 i 45% o’r cyfanswm 

pwysau), glo meddal (sef tua 5 i 17% o’r 

cyfanswm pwysau) a rhwymwr organig (sef 

gweddill y pwysau); 

(b) a weithgynhyrchwyd o’r cyfansoddion hynny 

drwy broses sy’n cynnwys rholio-wasgu; 

(c) sy’n frics glo ar siâp gobennydd wedi eu 

marcio â hicyn ar ffurf dwy linell gyfochrog 

sy’n ymestyn yn lledredol o amgylch y 

fricsen; 

(d) sy’n pwyso 130 gram ar gyfartaledd; ac 

(e) nad yw mwy na 2% o gyfanswm eu pwysau 

yn sylffwr. 

57. Homefire Ovals (R) a weithgynhyrchir gan 

Coal Products Limited yn Immingham Briquetting 

Works, Immingham, Gogledd Ddwyrain Swydd 

Lincoln–  

(a) a gyfansoddir o ronynnau glo caled (sef tua 50 

i 75% o’r cyfanswm pwysau), golosg 

petrolewm (sef tua 20 i 45% o’r cyfanswm 

pwysau), glo meddal (sef tua 5 i 17% o’r 

cyfanswm pwysau) a rhwymwr organig neu 

rwymwr o driagl ac asid (sef gweddill y 

pwysau);  

(b) a weithgynhyrchwyd o’r cyfansoddion hynny 

drwy broses sy’n cynnwys rholio-wasgu a 

thrin â gwres o hyd at tua 300°C;  

(c) sy’n frics glo ar siâp gobennydd wedi eu 

marcio â hicyn ar ffurf dwy linell gyfochrog 

sy’n ymestyn yn lledredol o amgylch y 

fricsen;  

(d) sy’n pwyso 130 gram y fricsen ar gyfartaledd; 

ac 

(e) nad yw mwy na 2% o gyfanswm eu pwysau 

yn sylffwr. 

58. Homefire Ovals (R) a weithgynhyrchir gan 

CPL Fuels Ireland, Foynes Briquetting Works, 

Foynes Port, Foynes, Co. Limerick, Iwerddon—  

(a) a gyfansoddir o ronynnau glo caled (sef tua 50 

i 75% o’r cyfanswm pwysau), golosg 

petrolewm (sef tua 20 i 45% o’r cyfanswm 

pwysau), glo meddal (sef tua 5 i 17% o’r 

cyfanswm pwysau) a rhwymwr organig neu 

rwymwr o driagl ac asid (sef gweddill y 

pwysau);  

(b) a weithgynhyrchwyd o’r cyfansoddion hynny 

drwy broses sy’n cynnwys rholio-wasgu a 

thrin â gwres o hyd at tua 300°C;  

(c) sy’n frics glo ar siâp gobennydd wedi eu 

marcio â hicyn ar ffurf dwy linell gyfochrog 
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sy’n ymestyn yn lledredol o amgylch y 

fricsen;  

(d) sy’n pwyso 130 gram y fricsen ar gyfartaledd; 

ac 

(e) nad yw mwy na 2% o gyfanswm eu pwysau 

yn sylffwr.  

59. Brics glo Homeflame a weithgynhyrchir gan 

Maxibrite Limited yn Ystad Ddiwydiannol Mwyndy, 

Llantrisant, Morgannwg Ganol, De Cymru—  

(a) a gyfansoddir o lo meddal a golosg petrolewm 

(y ddau hyd at tua 10 i 15% o’r cyfanswm 

pwysau) a llwch glo caled a rhwymwr sy’n 

caledu wrth oeri (sef gweddill y pwysau);  

(b) a weithgynhyrchwyd o’r cyfansoddion hynny 

drwy broses sy’n cynnwys rholio-wasgu a 

chaledu oer;  

(c) sy’n frics glo heb eu marcio ar siâp 

gobennydd sydd tua 68 o filimetrau o hyd, 63 

o filimetrau o led a 38 o filimetrau o uchder;  

(d) sy’n pwyso 110g y fricsen ar gyfartaledd; ac 

(e) nad yw mwy nag 1.9% o gyfanswm eu 

pwysau sych yn sylffwr. 

60. Hot Drops, a weithgynhyrchir gan EU Zeme 

Limited yn Riga, Eksporta Street 15, LV-1045, 

Latfia— 

(a) a gyfansoddir o falurion glo caled (sef tua 

73% o’r cyfanswm pwysau), glo meddal (sef 

tua 18% o’r cyfanswm pwysau) a rhwymwr o 

driagl ac asid orthoffosfforig (sef gweddill y 

pwysau); 

(b) a weithgynhyrchwyd o’r cyfansoddion hynny 

drwy broses sy’n cynnwys rholio-wasgu, ac 

wedyn eu trin â gwres o tua 250 i 280ºC; 

(c) sy’n frics glo, ar siâp gobennydd sydd bron yn 

grwn, gyda diamedr o 40 o filimetrau a 

thrwch o tua 21 o filimetrau yng nghanol y 

fricsen; 

(d) sy’n pwyso 23 gram ar gyfartaledd; ac 

(e) nad yw mwy na 0.5% o gyfanswm eu pwysau 

yn sylffwr. 

61. Hot Rocks, a weithgynhyrchir gan EU Zeme 

Limited yn Riga, Eksporta Street 15, LV-1045, 

Latfia— 

(a) a gyfansoddir o falurion glo caled (sef tua 

73% o’r cyfanswm pwysau), glo meddal (sef 

tua 18% o’r cyfanswm pwysau) a rhwymwr o 

driagl ac asid orthoffosfforig (sef gweddill y 

pwysau); 

(b) a weithgynhyrchwyd o’r cyfansoddion hynny 

drwy broses sy’n cynnwys rholio-wasgu, ac 

wedyn eu trin â gwres o tua 250 i 280ºC; 
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(c) sy’n frics glo, ar siâp gobennydd sydd bron yn 

grwn, gyda diamedr o 40 o filimetrau a 

thrwch o tua 21 o filimetrau yng nghanol y 

fricsen; 

(d) sy’n pwyso 23 gram ar gyfartaledd; ac 

(e) nad yw mwy na 0.5% o gyfanswm eu pwysau 

yn sylffwr. 

62. HouseFuel Smokeless Ovals, a weithgynhyrchir 

gan Maxibrite Limited yn Ystad Ddiwydiannol 

Mwyndy, Llantrisant, Rhondda Cynon Taf— 

(a) a gyfansoddir o ronynnau glo caled (sef tua 

84% o’r cyfanswm pwysau), golosg 

petrolewm (sef tua 12% o’r cyfanswm 

pwysau) a starts yn rhwymwr (sef gweddill y 

pwysau); 

(b) a weithgynhyrchwyd o’r cyfansoddion hynny 

drwy broses sy’n cynnwys rholio-wasgu a 

thrin â gwres o tua 260°C; 

(c) sy’n frics glo heb eu marcio ar siâp 

gobennydd; 

(d) sy’n pwyso 78 gram ar gyfartaledd; ac 

(e) nad yw mwy na 2% o gyfanswm eu pwysau 

yn sylffwr. 

63. HouseFuel Smokeless Ovals, a weithgynhyrchir 

gan Maxibrite Limited yn Ystad Ddiwydiannol 

Mwyndy, Llantrisant, Rhondda Cynon Taf— 

(a) a gyfansoddir o lo meddal a golosg petrolewm 

(y ddau hyd at tua 10 i 15% o’r cyfanswm 

pwysau) a llwch glo caled gyda rhwymwr 

starts (sef gweddill y pwysau); 

(b) a weithgynhyrchwyd o’r cyfansoddion hynny 

drwy broses sy’n cynnwys rholio-wasgu a 

thrin â gwres o tua 260°C; 

(c) sy’n frics glo heb eu marcio ar siâp 

gobennydd gyda’u dimensiynau mwyaf tua 68 

o filimetrau, 63 o filimetrau a 38 o filimetrau; 

(d) sy’n pwyso 110 gram ar gyfartaledd; ac 

(e) nad yw mwy nag 1.9% o gyfanswm eu 

pwysau sych yn sylffwr. 

64. Island Lump ac Island Nuts, a 

weithgynhyrchir gan Unocal Refinery, California, 

Unol Daleithiau America— 

(a) a gyfansoddir o olosg petrolewm; 

(b) a weithgynhyrchwyd o’r golosg petrolewm 

drwy broses sy’n cynnwys trin â gwres a 

chwistrellu stêm; 

(c) sy’n hapsiapiau heb eu marcio; 

(d) sy’n pwyso 80 gram ar gyfartaledd (Island 

Lump) neu 30 gram ar gyfartaledd (Island 

Nuts); ac 
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(e) nad yw mwy na 2% o gyfanswm eu pwysau 

yn sylffwr. 

65. Brics glo Jewel, a weithgynhyrchir gan Eldon 

Colliery Limited yn Newfield Works, 

Bishop Auckland, Swydd Durham— 

(a) a gyfansoddir o lo caled (sef tua 30 i 50% o’r 

cyfanswm pwysau), golosg petrolewm Long 

Beach (sef tua 50 i 70% o’r cyfanswm 

pwysau) a rhwymwr o garbohydrad (sef 

gweddill y pwysau); 

(b) a weithgynhyrchwyd o’r cyfansoddion hynny 

drwy broses sy’n cynnwys rholio-wasgu a 

thrin â gwres o tua 150°C; 

(c) sy’n frics glo heb eu marcio ar siâp 

gobennydd; 

(d) sy’n pwyso 33 gram ar gyfartaledd; ac 

(e) nad yw mwy nag 1.5% o gyfanswm eu 

pwysau yn sylffwr. 

66. La Hacienda Easy Logs, a weithgynhyrchir 

gan Allspan BV ym Macroweg 4, 5804 CL Venray, 

yr Iseldiroedd— 

(a) a gyfansoddir o gwyr hydrin (sef tua 58 i 59% 

o’r cyfanswm pwysau), a blawd llif pren caled 

(sef gweddill y pwysau); 

(b) a weithgynhyrchwyd o’r cyfansoddion hynny 

drwy broses o drin â gwres ac allwthio; 

(c) sydd tua 235 o filimetrau o hyd a 80 o 

filimetrau o ddyfnder, gyda rhigolau ar hyd yr 

wynebau; 

(d) sy’n pwyso 1.1 cilogram ar gyfartaledd; ac 

(e) nad yw mwy na 0.1% o gyfanswm eu pwysau 

yn sylffwr. 

67. La Hacienda Fire Log, a weithgynhyrchir gan 

Top Flames Europe BV, Rustenburgerweg 3, 1646 

WJ Ursem Gem, Alkmaar, yr Iseldiroedd— 

(a) a gyfansoddir o 29% o gwyr paraffin, 20% o 

gwyr sy’n tarddu o blanhigion, 17% o belenni 

coed â diamedr o 6mm a 34% o flawd llif (yn 

ôl pwysau); 

(b) a weithgynhyrchwyd o’r cyfansoddion hynny 

drwy broses o gymysgu ac allwthio; 

(c) sydd tua 172 o filimetrau o hyd, 75 o 

filimetrau o ddyfnder a 75 o filimetrau o 

uchder, gyda 6 rhigol; 

(d) sy’n pwyso 0.8 cilogram ar gyfartaledd; ac 

(e) nad yw mwy na 0.1% o gyfanswm eu pwysau 

yn sylffwr. 

68. La Hacienda Fire Log, a weithgynhyrchir gan 

Top Flames Europe BV, Rustenburgerweg 3, 1646 

WJ Ursem Gem, Alkmaar, yr Iseldiroedd— 
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(a) a gyfansoddir o 29% o gwyr paraffin, 20% o 

gwyr sy’n tarddu o blanhigion, 17% o belenni 

coed â diamedr o 6mm a 34% o flawd llif (yn 

ôl pwysau); 

(b) a weithgynhyrchwyd o’r cyfansoddion hynny 

drwy broses o gymysgu ac allwthio; 

(c) sydd tua 237 o filimetrau o hyd, 75 o 

filimetrau o ddyfnder a 75 o filimetrau o 

uchder, gyda 6 rhigol; 

(d) sy’n pwyso 1.1 cilogram ar gyfartaledd; ac 

(e) nad yw mwy na 0.1% o gyfanswm eu pwysau 

yn sylffwr. 

69. Glo cnapiau Long Beach Lump (a elwir hefyd 

yn lo cnapiau LBL), a weithgynhyrchir gan Aimcor 

Carbon Corporation yn Long Beach, California, 

Unol Daleithiau America neu a weithgynhyrchir gan 

Oxbow Carbon & Minerals LLC, 330 Golden Shore, 

Suite 210, Long Beach, California 90802, Unol 

Daleithiau America— 

(a) a gyfansoddir o olosg petrolewm (sef tua 85 i 

100% o’r cyfanswm pwysau), calchfaen (sef 

tua 0 i 10% o’r cyfanswm pwysau) a phyg tar 

glo (sef gweddill y pwysau); 

(b) a weithgynhyrchwyd o’r cyfansoddion hynny 

drwy broses sy’n cynnwys trin â gwres a 

chwistrellu stêm; 

(c) sy’n hapsiapiau heb eu marcio; a 

(d) nad yw mwy na 2% o gyfanswm eu pwysau 

yn sylffwr. 

70. Brics glo Maxibrite, a weithgynhyrchir gan 

Maxibrite Limited yn Ystad Ddiwydiannol Mwyndy, 

Llantrisant, Rhondda Cynon Taf— 

(a) a gyfansoddir o ronynnau glo caled (sef tua 

84% o’r cyfanswm pwysau), golosg 

petrolewm (sef tua 12% o’r cyfanswm 

pwysau) a starts yn rhwymwr (sef gweddill y 

pwysau); 

(b) a weithgynhyrchwyd o’r cyfansoddion hynny 

drwy broses sy’n cynnwys rholio-wasgu a 

thrin â gwres o tua 250°C; 

(c) sy’n frics glo ar siâp clustog wedi eu marcio 

â’r llythyren “M”; 

(d) sy’n pwyso 35 gram ar gyfartaledd; ac 

(e) nad yw mwy na 2% o gyfanswm eu pwysau 

yn sylffwr. 

71. Mr Charcoal: Grade A Restaurant Grill 

Charcoal a weithgynhyrchir gan Grupo Paben SA, 

Avda. Madame Lynch No 2833 c/ Punta Brava, 

Barrio Salvador del Mundo, Asunción, Paraguay— 

(a) a gyfansoddir o bren Aspidosperma 

Quebracho Blanco a byrolyswyd; 
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(b) a weithgynhyrchwyd gan ddefnyddio proses o 

byrolysis mewn odyn ar tua 450 i 600°C; 

(c) sy’n ddarnau o siarcol heb eu marcio, rhwng 

30 o filimetrau a 150 o filimetrau o hyd; a 

(d) nad yw mwy na 0.1% o gyfanswm eu pwysau 

sych yn sylffwr. 

72. Brics glo Multiheat, a weithgynhyrchir gan 

Coal Products Limited yn Immingham Briquetting 

Works, Immingham, Gogledd Ddwyrain Swydd 

Lincoln— 

(a) a gyfansoddir o ronynnau glo caled (sef tua 60 

i 80% o’r cyfanswm pwysau), golosg 

petrolewm (sef tua 10 i 30% o’r cyfanswm 

pwysau) glo meddal (sef tua 0 i 17% o’r 

cyfanswm pwysau) a rhwymwr o driagl/asid 

neu rwymwr organig (sef gweddill y pwysau); 

(b) a weithgynhyrchwyd o’r cyfansoddion hynny 

drwy broses sy’n cynnwys rholio-wasgu a 

thrin â gwres o hyd at 300°C; 

(c) sydd naill ai’n frics glo heb eu marcio ar siâp 

gobennydd, neu’n frics glo ar siâp gobennydd 

wedi eu marcio â hicyn ar ffurf llinell 

hydredol sengl ar bob wyneb, 10 milimetr i 

ffwrdd o’r llinell gyfatebol gyferbyn; 

(d) sy’n pwyso 55 neu 80 gram y fricsen ar 

gyfartaledd; ac 

(e) nad yw mwy na 2% o gyfanswm eu pwysau 

yn sylffwr. 

73. Brics glo Newburn, a weithgynhyrchir gan ECL 

Mineral Processing Limited yn Newfield Works, 

Newfield, Bishop Auckland, Swydd Durham— 

(a) a gyfansoddir o olosg petrolewm (sef tua 56 i 

57% o’r cyfanswm pwysau), glo caled (sef tua 

37 i 38% o’r cyfanswm pwysau) a rhwymwr 

powdr sych (sef gweddill y pwysau); 

(b) a weithgynhyrchwyd o’r cyfansoddion hynny 

drwy broses o galedu oer gan ddefnyddio 

gwasg rholer; 

(c) sy’n frics glo heb eu marcio ar siâp 

gobennydd ac yn mesur 70 o filimetrau o hyd, 

62 o filimetrau o led a 42 o filimetrau o 

uchder; 

(d) sy’n pwyso 110 gram ar gyfartaledd; ac 

(e) nad yw mwy na 2% o gyfanswm eu pwysau 

yn sylffwr. 

74. Brics glo Newburn, a weithgynhyrchir gan 

M&G Solid Fuels LLP, Wilton International, Wilton, 

Middlesbrough, TS90 8WS— 

(a) a gyfansoddir o olosg petrolewm (sef tua 56 i 

57% o’r cyfanswm pwysau), glo caled (sef tua 
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37 to 38% o’r cyfanswm pwysau), a rhwymwr 

powdr sych (sef gweddill y pwysau); 

(b) a weithgynhyrchwyd o’r cyfansoddion hynny 

drwy broses o galedu oer gan ddefnyddio 

gwasg rholer; 

(c) sy’n frics glo heb eu marcio ar siâp 

gobennydd ac yn mesur 70 o filimetrau x 62 o 

filimetrau x 42 o filimetrau; 

(d) sy’n pwyso 110 gram ar gyfartaledd; ac 

(e) nad yw mwy na 2% o gyfanswm eu pwysau 

yn sylffwr. 

75. Brics glo Newflame, a weithgynhyrchir gan 

Maxibrite Limited yn Ystad Ddiwydiannol Mwyndy, 

Llantrisant, Rhondda Cynon Taf— 

(a) a gyfansoddir o ronynnau glo caled (sef tua 

84% o’r cyfanswm pwysau), golosg 

petrolewm (sef tua 12% o’r cyfanswm 

pwysau) a starts yn rhwymwr (sef gweddill y 

pwysau); 

(b) a weithgynhyrchwyd o’r cyfansoddion hynny 

drwy broses sy’n cynnwys rholio-wasgu a 

thrin â gwres o tua 260°C; 

(c) sy’n frics glo heb eu marcio ar siâp 

gobennydd; 

(d) sy’n pwyso 78 gram ar gyfartaledd; ac 

(e) nad yw eu cynnwys o sylffwr yn fwy na 2% 

o’r cyfanswm pwysau. 

76. Brics glo Newflame Plus, a weithgynhyrchir 

gan Maxibrite Limited, Ystad Ddiwydiannol 

Mwyndy, Llantrisant, Rhondda Cynon Taf— 

(a) a gyfansoddir o lo meddal (sef tua 10 i 15% 

o’r cyfanswm pwysau), golosg petrolewm (sef 

tua 10 i 15% o’r cyfanswm pwysau), llwch 

glo caled (sef tua 70 i 80% o’r cyfanswm 

pwysau) a rhwymwr starts (sef gweddill y 

pwysau); 

(b) a weithgynhyrchwyd o’r cyfansoddion hynny 

drwy broses sy’n cynnwys rholio-wasgu a 

thrin â gwres o tua 260°C; 

(c) sy’n frics glo heb eu marcio ar siâp 

gobennydd, sydd tua 68 o filimetrau o hyd, 63 

o filimetrau o led a 38 o filimetrau o uchder; 

(d) sy’n pwyso 110 gram ar gyfartaledd; ac 

(e) nad yw mwy na 1.9% o gyfanswm eu pwysau 

sych yn sylffwr. 

77. Brics glo Newheat, a weithgynhyrchir gan 

Oxbow Coal BV yn Newfield Works, Bishop 

Auckland, Swydd Durham— 

(a) a gyfansoddir o olosg petrolewm (sef tua 60 i 

65% o’r cyfanswm pwysau), glo caled (sef tua 
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30 i 35% o’r cyfanswm pwysau) a rhwymwr 

resin sy’n caledu wrth oeri, caledwr a 

sefydlogydd tymheredd isel (sef gweddill y 

pwysau); 

(b) a gynhyrchwyd ar y tymheredd amgylchynol 

drwy broses sy’n cynnwys rholio-wasgu a 

chaledu oer; 

(c) sy’n frics glo hirgrwn, heb eu marcio ar siâp 

gobennydd; 

(d) sy’n pwyso tua 100 gram ar gyfartaledd; ac 

(e) nad yw mwy nag 1.9% o gyfanswm eu 

pwysau yn sylffwr. 

78. Optima Fire Logs, a weithgynhyrchir 

gan Allspan BV ym Macroweg 4, 5804 CL Venray, 

yr Iseldiroedd— 

(a) a gyfansoddir o gwyr hydrin (sef tua 58 i 59% 

o’r cyfanswm pwysau), a blawd llif pren caled 

(sef gweddill y pwysau); 

(b) a weithgynhyrchwyd o’r cyfansoddion hynny 

drwy broses o drin â gwres ac allwthio; 

(c) sydd tua 235 o filimetrau o hyd a 80 o 

filimetrau o ddyfnder, gyda rhigolau ar hyd yr 

wynebau; 

(d) sy’n pwyso 1.1 cilogram ar gyfartaledd; ac 

(e) nad yw mwy na 0.1% o gyfanswm eu pwysau 

yn sylffwr. 

79. Pagan Fuel’s Restaurant Charcoal, a 

weithgynhyrchir gan Pabensa S.A. Aviadores del 

Chaco, Asuncion, Paraguay— 

(a) a gyfansoddir o’r coedydd caled Prosopsis 

nigra, Cordia alliodora, Centrolobeum, 

Prosopsis kuntzei, Caesalpinia, Goncalo alves 

a Tabebuia a byrolyswyd; 

(b) a weithgynhyrchwyd gan ddefnyddio proses o 

byrolysis mewn odyn ar tuag 800°C; 

(c) sy’n ddarnau o siarcol heb eu marcio rhwng 

20 a 120 o filimetrau; a 

(d) nad yw mwy na 2% o gyfanswm eu pwysau 

sych yn sylffwr. 

80. Brics glo Phurnacite, a weithgynhyrchir 

gan Coal Products Limited yn Immingham 

Briquetting Works, Immingham, Gogledd Ddwyrain 

Swydd Lincoln— 

(a) a gyfansoddir o lwch glo caled (sef tua 65 i 

85% o’r cyfanswm pwysau), golosg 

petrolewm (sef tua 20% o’r cyfanswm 

pwysau) a rhwymwr o driagl ac asid 

ffosfforig (sef gweddill y pwysau); 
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(b) a weithgynhyrchwyd o’r cyfansoddion hynny 

drwy broses sy’n cynnwys rholio-wasgu a 

thrin â gwres o tua 300°C; 

(c) sy’n frics glo ar siâp ofoidau â dwy linell 

gyfochrog yn rhedeg yn hydredol o amgylch y 

fricsen; 

(d) sy’n pwyso 40 gram ar gyfartaledd; ac 

(e) nad yw mwy na 2% o gyfanswm eu pwysau 

yn sylffwr. 

81. Brics glo Phurnacite a weithgynhyrchir gan 

Coal Products Limited yn Immingham Briquetting 

Works, Immingham, Gogledd Ddwyrain Swydd 

Lincoln–  

(a) a gyfansoddir o lwch glo caled (sef tua 65 i 

85% o’r cyfanswm pwysau), golosg 

petrolewm (sef tua 20% o’r cyfanswm 

pwysau) a rhwymwr organig neu rwymwr o 

driagl ac asid ffosfforig (sef gweddill y 

pwysau);  

(b) a weithgynhyrchwyd o’r cyfansoddion hynny 

drwy broses sy’n cynnwys rholio-wasgu a 

thrin â gwres o hyd at 300°C;  

(c) sy’n frics glo ar siâp ofoidau â dwy linell 

gyfochrog yn rhedeg yn hydredol o amgylch y 

fricsen; 

(d) sy’n pwyso 40 gram y fricsen ar gyfartaledd; 

ac 

(e) nad yw mwy na 2% o gyfanswm eu pwysau 

yn sylffwr. 

82. Brics glo Phurnacite a weithgynhyrchir gan 

CPL Fuels Ireland, Foynes Briquetting Works, 

Foynes Port, Foynes, Co. Limerick, Iwerddon–  

(a) a gyfansoddir o lwch glo caled (sef tua 65 i 

85% o’r cyfanswm pwysau), golosg 

petrolewm (sef tua 20% o’r cyfanswm 

pwysau) a rhwymwr organig neu rwymwr o 

driagl ac asid ffosfforig (sef gweddill y 

pwysau);  

(b) a weithgynhyrchwyd o’r cyfansoddion hynny 

drwy broses sy’n cynnwys rholio-wasgu a 

thrin â gwres o hyd at 300°C;  

(c) sy’n frics glo ar siâp ofoidau â dwy linell 

gyfochrog yn rhedeg yn hydredol o amgylch y 

fricsen;  

(d) sy’n pwyso 40 gram y fricsen ar gyfartaledd; 

ac 

(e) nad yw mwy na 2% o gyfanswm eu pwysau 

yn sylffwr.  

83. Brics glo ProQ COCOCHA Coconut Shell a 

weithgynhyrchir gan Siantan Suryatama PT, Golden 
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Boulevard W2/19, BSD City, Tangerang, 

Indonesia—  

(a) a gyfansoddir o bowdr cragen cneuen goco 

wedi ei garboneiddio (sef tua 95% o’r 

cyfanswm pwysau), starts naturiol o 

blanhigion (sef tua 4.95% o’r cyfanswm 

pwysau), asid bensoaidd (sef gweddill y 

pwysau);  

(b) a weithgynhyrchwyd drwy broses sy’n 

cynnwys carboneiddio cragen cneuen goco 

grai hyd at 600 gradd Celsius gan 

gynhyrchu’r powdr o gragen cneuen goco a 

chaiff ei falu, ei hidlo, ei gymysgu â’r 

cyfansoddion eraill, ei allwthio, ei dorri yna ei 

sychu hyd at 110 gradd Celsius;  

(c) sy’n frics glo ciwboid petryal heb eu marcio o 

faint 50 x 40 x 30 mm neu 40 x 30 x 25 mm;  

(d) sy’n pwyso rhwng 54 a 56 gram y fricsen neu 

rhwng 26 a 28 gram y fricsen ar gyfartaledd; 

ac 

(e) nad yw mwy na 1% o gyfanswm eu pwysau 

sych yn sylffwr. 

84. Pyrobloc Fire Logs, a weithgynhyrchir 

gan Allspan BV ym Macroweg 4, 5804 CL Venray, 

yr Iseldiroedd— 

(a) a gyfansoddir o gwyr hydrin (sef tua 58 i 59% 

o’r cyfanswm pwysau), a blawd llif pren caled 

(sef gweddill y pwysau); 

(b) a weithgynhyrchwyd o’r cyfansoddion hynny 

drwy broses o drin â gwres ac allwthio; 

(c) sydd tua 265 o filimetrau o hyd a 80 o 

filimetrau o ddyfnder, gyda rhigolau ar hyd yr 

wynebau; 

(d) sy’n pwyso 1.3 cilogram ar gyfartaledd; ac 

(e) nad yw mwy na 0.1% o gyfanswm eu pwysau 

yn sylffwr. 

85. Red Drops, a weithgynhyrchir gan EU Zeme 

Limited, Lāčplēša street 48, Rīga, LV-1011, Latfia— 

(a) a gyfansoddir o falurion glo caled (sef tua 

73% o’r cyfanswm pwysau), glo meddal (sef 

tua 18% o’r cyfanswm pwysau), a rhwymwr 

triagl ac asid ffosfforig (sef gweddill y 

pwysau); 

(b) a weithgynhyrchwyd o’r cyfansoddion hynny 

drwy broses sy’n cynnwys rholio-wasgu, ac 

wedyn eu trin â gwres o tua 250 i 280°C; 

(c) sy’n frics glo ar siâp gobennydd sydd bron yn 

grwn, gyda diamedr o 40 o filimetrau a 

thrwch o tua 21 o filimetrau yng nghanol y 

fricsen; 

(d) sy’n pwyso 23 gram ar gyfartaledd; ac 
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(e) nad yw mwy nag 0.5% o gyfanswm eu 

pwysau yn sylffwr. 

86. Safelight Firelogs, a weithgynhyrchir 

gan Advanced Natural Fuels Limited, yn 

Pocklington, Dwyrain Swydd Efrog— 

(a) a gyfansoddir o sglodion pren (sef tua 40 i 

55% o’r cyfanswm pwysau) a rhwymwr o 

gwyr palmwydd (sef gweddill y pwysau); 

(b) a weithgynhyrchwyd o’r cyfansoddion hynny 

drwy broses sy’n cynnwys gwasgu’r 

cynhwysion, ar ôl eu cymysgu, ar dymheredd 

o tua 40°C i 50°C; 

(c) sy’n foncyffion tân petryal caled â dwy agen 

ddofn sy’n gorgyffwrdd ar yr wyneb uchaf, un 

agen ddi-dor ar yr wyneb isaf; 

(d) sy’n pwyso 1.8 cilogram ar gyfartaledd; ac 

(e) nad yw mwy na 2% o gyfanswm eu pwysau 

yn sylffwr. 

87. Smokeless Coal No5 a weithgynhyrchir gan 

Coal Products Limited yn Immingham Briquetting 

Works, Immingham, Gogledd Ddwyrain Swydd 

Lincoln–  

(a) a gyfansoddir o ronynnau glo caled (sef tua 60 

i 80% o’r cyfanswm pwysau), golosg 

petrolewm (sef tua 10 i 30% o’r cyfanswm 

pwysau), glo meddal (sef tua 0 i 17% o’r 

cyfanswm pwysau) a rhwymwr o driagl/asid 

neu rwymwr organig (sef gweddill y pwysau);  

(b) a weithgynhyrchwyd o’r cyfansoddion hynny 

drwy broses sy’n cynnwys rholio-wasgu a 

thrin â gwres o hyd at 300°C;  

(c) sydd naill ai’n frics glo heb eu marcio ar siâp 

gobennydd neu’n frics glo ar siâp gobennydd 

wedi eu marcio â hicyn ar ffurf llinell 

hydredol sengl ar bob wyneb, 10 milimetr i 

ffwrdd o’r llinell gyfatebol gyferbyn;   

(d) sy’n pwyso 55 neu 80 gram y fricsen ar 

gyfartaledd; ac   

(e) nad yw mwy na 2% o gyfanswm eu pwysau 

yn sylffwr. 

88. Brics glo Sovereign, a weithgynhyrchir 

gan Monckton Coke & Chemical Company Limited 

yn Royston, ger Barnsley, De Swydd Efrog— 

(a) a gyfansoddir o lo caled (sef tua 75% o’r 

cyfanswm pwysau), glo a golosg adweithiol 

(sef tua 21% o’r cyfanswm pwysau) a 

rhwymwr resin sy’n caledu wrth oeri (sef 

gweddill y pwysau); 

(b) a weithgynhyrchwyd o’r cyfansoddion hynny 

drwy broses sy’n cynnwys allwthio; 

(c) sy’n frics glo chweonglog heb eu marcio; 
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(d) sy’n pwyso 130 gram ar gyfartaledd; ac 

(e) nad yw mwy na 2% o gyfanswm eu pwysau 

yn sylffwr. 

89. Brics glo Stoveheat Premium, a 

weithgynhyrchir gan Coal Products Limited yn 

Immingham Briquetting Works, Immingham, 

Gogledd Ddwyrain Swydd Lincoln— 

(a) a gyfansoddir o lwch glo caled (sef tua 65 i 

85% o gyfanswm eu pwysau), golosg 

petrolewm (sef tua 20% o’r cyfanswm 

pwysau) a rhwymwr o driagl ac asid 

ffosfforig (sef gweddill y pwysau); 

(b) a weithgynhyrchwyd o’r cyfansoddion hynny 

drwy broses sy’n cynnwys rholio-wasgu a 

thrin â gwres o tua 300°C; 

(c) sy’n frics glo ar siâp clustog, gyda hicyn ar 

ffurf llinell sy’n ymestyn o amgylch y fricsen; 

(d) sy’n pwyso 30 gram ar gyfartaledd; ac 

(e) nad yw mwy na 2% o gyfanswm eu pwysau 

yn sylffwr. 

90. Supabrite Coke Doubles, a weithgynhyrchir 

gan H. J. Banks and Company Limited yn Inkerman 

Road Depot, Tow Law, Swydd Durham— 

(a) a gyfansoddir o olosg metelegol (sef tua 40 i 

60% o’r cyfanswm pwysau) a golosg 

petrolewm (sef gweddill y pwysau); 

(b) a weithgynhyrchwyd o’r cyfansoddion hynny 

drwy broses sy’n cynnwys eu blendio a’u 

sgrinio; 

(c) sy’n hapsiapiau heb eu marcio; a 

(d) nad yw mwy nag 1.95% o gyfanswm eu 

pwysau yn sylffwr. 

91. Brics glo Supacite, a weithgynhyrchir gan 

Maxibrite Limited yn Ystad Ddiwydiannol Mwyndy, 

Llantrisant, Rhondda Cynon Taf— 

(a) a gyfansoddir o ronynnau glo caled (sef tua 

84% o’r cyfanswm pwysau), golosg 

petrolewm (sef tua 12% o’r cyfanswm 

pwysau) a starts yn rhwymwr (sef gweddill y 

pwysau); 

(b) a weithgynhyrchwyd o’r cyfansoddion hynny 

drwy broses sy’n cynnwys rholio-wasgu a 

thrin â gwres o tua 240°C; 

(c) sy’n ofoidau heb eu marcio; 

(d) sy’n pwyso 45 gram ar gyfartaledd; ac 

(e) nad yw mwy na 2% o gyfanswm eu pwysau 

yn sylffwr. 

92. Superburn Xtra a weithgynhyrchir gan Stafford 

Fuels Limited, Raheen, New Ross, Swydd Wexford, 

Y34 H028, Iwerddon— 
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(a) a gyfansoddir o gymysgedd o lo caled (sef tua 

20 i 60% o’r cyfanswm pwysau), Gronynnau 

Golosg Petrolewm (sef tuag 20 i 60% o’r 

cyfanswm pwysau), Gronynnau Glo Meddal 

(sef tua 15% o’r cyfanswm pwysau) a 

rhwymwr organig sy’n caledu wrth oeri (hyd 

at tua 6% o gyfanswm pwysau sef gweddill y 

pwysau); 

(b) a weithgynhyrchwyd o’r cyfansoddion hynny 

drwy broses sy’n cynnwys rholio-wasgu oer; 

(c) sy’n ofoidau heb eu marcio o faint bras o 85 

mm x 60 mm x 40 mm; 

(d) sy’n pwyso 130 gram fesul bric glo ar 

gyfartaledd; ac 

(e) nad yw mwy na 2% o gyfanswm eu pwysau 

yn sylffwr. 

93.Brics glo Supertherm, a weithgynhyrchir 

gan Coal Products Limited yn Immingham 

Briquetting Works, Immingham, Gogledd Ddwyrain 

Swydd Lincoln— 

(a) a gyfansoddir o gymysgedd (mewn 

cyfrannedd o 19:1) o lo caled a glo canolig ei 

anweddolrwydd (sef tua 93% o’r cyfanswm 

pwysau) a rhwymwr organig sy’n caledu wrth 

oeri neu rwymwr o driagl ac asid ffosfforig 

(sef gweddill y pwysau); 

(b) a weithgynhyrchwyd o’r cyfansoddion hynny 

drwy broses sy’n cynnwys rholio-wasgu; 

(c) sy’n ofoidau heb eu marcio; 

(d) sy’n pwyso 160 gram ar gyfartaledd; ac 

(e) nad yw mwy nag 1.5% o gyfanswm eu 

pwysau yn sylffwr. 

94. Brics glo Supertherm II, a weithgynhyrchir gan 

Coal Products Limited yn Immingham 

Briquetting Works, Immingham, Gogledd Ddwyrain 

Swydd Lincoln— 

(a) a gyfansoddir o lo caled (sef tua 36 i 51% o’r 

cyfanswm pwysau), golosg petrolewm (sef 

tua 40 i 55% o’r cyfanswm pwysau) a 

rhwymwr organig neu rwymwr o driagl ac 

asid ffosfforig (sef gweddill y pwysau); 

(b) a weithgynhyrchwyd o’r cyfansoddion hynny 

drwy broses sy’n cynnwys rholio-wasgu; 

(c) sy’n ofoidau wedi eu marcio ag un llinell 

ledredol ar draws un wyneb i bob bricsen 

neu’n ofoidau heb eu marcio; 

(d) sy’n pwyso 140 gram ar gyfartaledd; ac 

(e) nad yw mwy na 2% o gyfanswm eu pwysau 

sych yn sylffwr. 
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95. Supertherm 30 a weithgynhyrchir gan Coal 

Products Limited yn Immingham Briquetting Works, 

Immingham, Gogledd Ddwyrain Swydd Lincoln–  

(a) a gyfansoddir o ronynnau glo caled (sef tua 40 

i 65% o’r cyfanswm pwysau), golosg 

petrolewm (sef tua 20 i 40% o’r cyfanswm 

pwysau), glo meddal (sef tua 0 i 20% o’r 

cyfanswm pwysau), biomas (sef tua 5 i 20% 

o’r cyfanswm pwysau), cols biomas (sef tua 0 

i 10% o’r cyfanswm pwysau) a rhwymwr 

organig neu rwymwr o driagl ac asid (sef 20% 

o’r cyfanswm pwysau ar y mwyaf);  

(b) a weithgynhyrchwyd o’r cyfansoddion hynny 

drwy broses sy’n cynnwys rholio-wasgu a 

thrin â gwres o hyd at 300°C;  

(c) sy’n frics glo heb eu marcio ar siâp 

gobennydd neu, frics glo chweonglog heb eu 

marcio neu, sy’n ofoidau ar siâp gobennydd 

wedi eu marcio â hicyn ar ffurf dwy linell 

gyfochrog sy’n ymestyn yn lledredol o 

amgylch pob bricsen neu, frics glo 

chweonglog gydag un streipen sengl ar un 

ochr ar draws yr wyneb gwastad;   

(d) sy’n pwyso 125 i 135 gram y fricsen ar 

gyfartaledd; ac 

(e) nad yw mwy na 2% o gyfanswm eu pwysau 

yn sylffwr.  

96. Supertherm 30 a weithgynhyrchir gan CPL 

Fuels Ireland, Foynes Briquetting Works, Foynes 

Port, Foynes, Co. Limerick, Iwerddon–  

(a) a gyfansoddir o ronynnau glo caled (sef tua 40 

i 65% o’r cyfanswm pwysau), golosg 

petrolewm (sef tua 20 i 40% o’r cyfanswm 

pwysau), glo meddal (sef tua 0 i 20% o’r 

cyfanswm pwysau), biomas (sef tua 5 i 20% 

o’r cyfanswm pwysau), cols biomas (sef tua 0 

i 10% o’r cyfanswm pwysau) a rhwymwr 

organig neu rwymwr o driagl ac asid (sef 20% 

o’r cyfanswm pwysau ar y mwyaf);  

(b) a weithgynhyrchwyd o’r cyfansoddion hynny 

drwy broses sy’n cynnwys rholio-wasgu a 

thrin â gwres o hyd at 300°C;  

(c) sy’n frics glo heb eu marcio ar siâp 

gobennydd neu, frics glo chweonglog heb eu 

marcio neu, sy’n ofoidau ar siâp gobennydd 

wedi eu marcio â hicyn ar ffurf dwy linell 

gyfochrog sy’n ymestyn yn lledredol o 

amgylch pob bricsen neu, frics glo 

chweonglog gydag un streipen sengl ar un 

ochr ar draws yr wyneb gwastad;  

(d) sy’n pwyso 125 i 135 gram y fricsen ar 

gyfartaledd; ac 
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(e) nad yw mwy na 2% o gyfanswm eu pwysau 

yn sylffwr.  

97. Brics glo Taybrite (a elwir fel arall yn frics glo 

Surefire), a weithgynhyrchir gan Coal 

Products Limited yn Immingham Briquetting 

Works, Immingham, Gogledd Ddwyrain Swydd 

Lincoln— 

(a) a gyfansoddir o lo caled (sef tua 60 i 80% o’r 

cyfanswm pwysau), golosg petrolewm (sef 

tua 10 i 30% o’r cyfanswm pwysau) a 

rhwymwr o driagl ac asid ffosfforig (sef 

gweddill y pwysau); 

(b) a weithgynhyrchwyd o’r cyfansoddion hynny 

drwy broses sy’n cynnwys rholio-wasgu a 

thrin â gwres o tua 300°C; 

(c) sy’n frics glo ar siâp gobennydd sydd naill ai 

wedi eu marcio â hicyn ar ffurf un llinell 

hydredol ar bob wyneb, 10 milimetr i ffwrdd 

o’r llinell gyfatebol gyferbyn, neu sydd heb eu 

marcio; 

(d) sy’n pwyso 80 gram ar gyfartaledd; ac 

(e) nad yw mwy na 2% o gyfanswm eu pwysau 

yn sylffwr. 

98. Therma Briquettes, a weithgynhyrchir gan 

Maxibrite Limited yn Ystad Ddiwydiannol Mwyndy, 

Llantrisant, Rhondda Cynon Taf— 

(a) a gyfansoddir o ronynnau glo caled (sef tua 

84% o’r cyfanswm pwysau), golosg 

petrolewm (sef tua 12% o’r cyfanswm 

pwysau) a rhwymwr starts (sef gweddill y 

pwysau); 

(b) a weithgynhyrchwyd o’r cyfansoddion hynny 

drwy broses sy’n cynnwys rholio-wasgu a 

thrin â gwres o tua 250°C; 

(c) sy’n frics glo hirgrwn/ar siâp deigryn gyda 

llinell drwy’r canol; 

(d) sy’n pwyso 26 gram ar gyfartaledd; ac 

(e) nad yw mwy na 2% o gyfanswm eu pwysau 

yn sylffwr. 

99. Brics glo Thermac, a weithgynhyrchir gan Coal 

Products Limited yn Immingham Briquetting 

Works, Immingham, Gogledd Ddwyrain Swydd 

Lincoln— 

(a) a gyfansoddir o lo caled (sef tua 90% o’r 

cyfanswm pwysau) a rhwymwr organig sy’n 

caledu wrth oeri (sef gweddill y pwysau); 

(b) a weithgynhyrchwyd o’r cyfansoddion hynny 

drwy broses sy’n cynnwys rholio-wasgu; 

(c) sy’n frics glo heb eu marcio ar siâp 

gobennydd; 

(d) sy’n pwyso 48 gram ar gyfartaledd; ac 
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(e) nad yw mwy nag 1.5% o gyfanswm eu 

pwysau yn sylffwr. 

100. Tiger Tim Firelogs, a weithgynhyrchir gan De 

Lange BV, Rustenburgerweg 3, 1646 WJ Ursem, yr 

Iseldiroedd— 

(a) a gyfansoddir o gwyr hydrin (sef tua 50% o’r 

cyfanswm pwysau) a blawd llif (sef gweddill 

y pwysau); 

(b) a weithgynhyrchwyd o’r cyfansoddion hynny 

drwy broses o drin â gwres ac allwthio; 

(c) sydd tua 280 o filimetrau o hyd, 75 o 

filimetrau o led a 75 o filimetrau o uchder a 

chanddynt un rhigol yn rhedeg ar hyd pob un 

o’r pedwar wyneb sy’n 280 milimetr o hyd; 

(d) sy’n pwyso 1.1 cilogram ar gyfartaledd; ac 

(e) nad yw mwy na 0.2% o gyfanswm eu pwysau 

yn sylffwr. 

101. Unicite, a weithgynhyrchir gan DJ Davies 

Fuels Limited yn Blaenau Fuel Depot, Rhydaman, 

Sir Gaerfyrddin, neu a weithgynhyrchir gan AI 

Simson yn Cabby Latch, Logie ger Kirriemuir, 

Angus— 

(a) sy’n gymysgedd o’r gwahanol danwyddau a 

ganlyn— 

(i) cnapiau mawr o lo caled, a 

(ii) brics glo Union o’r disgrifiad yn is-

baragraff (d) a weithgynhyrchir gan 

RWE Power AG yn Cologne, yr Almaen 

(sef dim mwy na thua 40 i 42% o 

gyfanswm pwysau Unicite); 

(b) nad yw ei gynnwys o sylffwr yn fwy na 0.5% 

o’r cyfanswm pwysau; 

(c) y datgenir nad yw’n danwydd awdurdodedig 

ond i’r graddau nad yw cyfran y brics glo 

Union a losgir drwy ddefnyddio Unicite yn 

uwch na’r ystod o ganrannau a bennir yn is-

baragraff (a)(ii); a 

(d) i’r graddau y’i cyfansoddir o’r brics glo 

Union y cyfeirir atynt yn is-baragraff (a)(ii), a 

gyfansoddir o lignit cywasgedig, gyda phob 

bricsen yn mesur tua 75 o filimetrau o led, 60 

o filimetrau o uchder a 55 o filimetrau o 

drwch. 

102. Zip 100% Natural Firelogs, a weithgynhyrchir 

gan Standard Brands (Trading) Ireland Limited yn 

Castlebellingham, County Louth, Iwerddon— 

(a) a gyfansoddir o gwyrau triglyserid 

hydrogenaidd o darddiad naturiol (sef tua 53 i 

57% o’r cyfanswm pwysau), ffibr helyg (sef 

tua 23 i 27% o’r cyfanswm pwysau) a 
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rhwymwr naturiol seiliedig ar driagl (sef 

gweddill y pwysau); 

(b) a weithgynhyrchwyd o’r cyfansoddion hynny 

drwy broses o drin â gwres ac allwthio; 

(c) sydd tua 210 o filimetrau o hyd, 80 o 

filimetrau o led a 75 o filimetrau o uchder; 

(d) sy’n pwyso rhwng 1.085 ac 1.115 cilogram ar 

gyfartaledd; ac 

(e) nad yw eu cynnwys o sylffwr yn fwy na 0.2% 

o’r cyfanswm pwysau. 

103. Zip 100% Natural Firelogs, a weithgynhyrchir 

gan Standard Brands (Trading) Ireland Limited yn 

Castlebellingham, County Louth, Iwerddon— 

(a) a gyfansoddir o gwyrau triglyserid 

hydrogenaidd o darddiad naturiol (sef tua 53 i 

57% o’r cyfanswm pwysau), ffibr helyg (sef 

tua 23 i 27% o’r cyfanswm pwysau) a 

rhwymwr naturiol seiliedig ar driagl (sef 

gweddill y pwysau); 

(b) a weithgynhyrchwyd o’r cyfansoddion hynny 

drwy broses o drin â gwres ac allwthio; 

(c) sydd tua 245 milimetr o hyd, 75 milimetr o 

led a 68 milimetr o uchder; 

(d) sy’n pwyso rhwng 0.985 ac 1.015 cilogram ar 

gyfartaledd; ac 

(e) nad yw mwy na 0.2% o gyfanswm eu pwysau 

yn sylffwr. 

104. ZIP 100% Natural Stove Logs, a 

weithgynhyrchir gan Standard Brands (Trading) 

Ireland Limited yn Castlebellingham, County Louth, 

Iwerddon— 

(a) a gyfansoddir o gwyrau triglyserid 

hydrogenaidd o darddiad naturiol (sef tua 53 i 

57% o’r cyfanswm pwysau), ffibr helyg (sef 

tua 23 i 27% o’r cyfanswm pwysau) a 

rhwymwr naturiol seiliedig ar driagl (sef 

gweddill y pwysau); 

(b) a weithgynhyrchwyd o’r cyfansoddion hynny 

drwy broses o drin â gwres ac allwthio; 

(c) sydd tua 165 o filimetrau o hyd, 80 o 

filimetrau o led a 75 o filimetrau o uchder; 

(d) sy’n pwyso rhwng 0.835 a 0.865 cilogram ar 

gyfartaledd; ac 

(e) nad yw mwy na 0.2% o gyfanswm eu pwysau 

yn sylffwr. 

105. ZIP Cracklelog Firelogs, ZIP Crackle-log 

Firelogs a ZIP Crackling Log Firelogs, 

a weithgynhyrchir gan Allspan BV, Macroweg 4, 

5804 CL Venray, yr Iseldiroedd— 
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(a) a gyfansoddir o gwyr hydrin (sef tua 55% o’r 

cyfanswm pwysau), blawd llif pren caled (sef 

tua 42% o’r cyfanswm pwysau) a hadau 

clecian (sef tua 3.2% o’r cyfanswm pwysau); 

(b) a weithgynhyrchwyd o’r cyfansoddion hynny 

drwy broses o drin â gwres ac allwthio; 

(c) sydd tua 235 o filimetrau o hyd gyda diamedr 

o 80 o filimetrau, gyda rhigolau ar hyd yr 

wynebau; 

(d) sy’n pwyso 1.1 cilogram ar gyfartaledd; ac 

(e) nad yw mwy na 0.1% o gyfanswm eu pwysau 

yn sylffwr. 

106. ZIP Firelogs, a weithgynhyrchir gan 

Allspan BV, Macroweg 4, 5804 CL Venray, yr 

Iseldiroedd— 

(a) a gyfansoddir o gwyr hydrin (sef tua 58 i 59% 

o’r cyfanswm pwysau) a blawd llif pren caled 

(sef gweddill y pwysau); 

(b) a weithgynhyrchwyd o’r cyfansoddion hynny 

drwy broses o drin â gwres ac allwthio; 

(c) sydd tua 265 o filimetrau o hyd a 80 o 

filimetrau o ddyfnder, gyda rhigolau ar hyd yr 

wynebau; 

(d) sy’n pwyso 1.3 cilogram ar gyfartaledd; ac 

(e) nad yw mwy na 0.1% o gyfanswm eu pwysau 

yn sylffwr. 

107. ZIP Firelogs, a weithgynhyrchir gan 

Allspan BV, Macroweg 4, 5804 CL Venray, yr 

Iseldiroedd— 

(a) a gyfansoddir o gwyr hydrin (sef tua 58 i 59% 

o’r cyfanswm pwysau) a blawd llif pren caled 

(sef gweddill y pwysau); 

(b) a weithgynhyrchwyd o’r cyfansoddion hynny 

drwy broses o drin â gwres ac allwthio; 

(c) sydd tua 235 o filimetrau o hyd a 80 o 

filimetrau o ddyfnder, gyda rhigolau ar hyd yr 

wynebau; 

(d) sy’n pwyso 1.1 cilogram ar gyfartaledd; ac 

(e) nad yw mwy na 0.1% o gyfanswm eu pwysau 

yn sylffwr. 

108. ZIP Firelogs, a weithgynhyrchir gan 

Woodflame Moerdijk BV, Apolloweg 4, Harbour 

No: M189A, 4782 SB Moerdijk, yr Iseldiroedd— 

(a) a gyfansoddir o gwyr hydrin (sef tua 55 i 60% 

o’r cyfanswm pwysau) a blawd llif pren caled 

(sef gweddill y pwysau); 

(b) a weithgynhyrchwyd o’r cyfansoddion hynny 

drwy broses o drin â gwres ac allwthio; 
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(c) sydd tua 255 o filimetrau o hyd gyda diamedr 

o 75 o filimetrau, gyda rhigolau ar hyd un 

wyneb hydredol; 

(d) sy’n pwyso 1.3 cilogram ar gyfartaledd; ac 

(e) nad yw mwy na 0.1% o gyfanswm eu pwysau 

yn sylffwr. 
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EXPLANATORY MEMORANDUM TO THE SMOKE CONTROL AREAS 
(AUTHORISED FUELS) (WALES) REGULATIONS 2019 
 
This Explanatory Memorandum has been prepared by the Department for 
Environment, Energy and Rural Affairs and is laid before the National 
Assembly for Wales in conjunction with the above subordinate legislation and 
in accordance with Standing Order 27.1. 
 
Minister’s Declaration 
 
In my view, this Explanatory Memorandum gives a fair and reasonable view of 
the expected impact of the Smoke Control Areas (Authorised Fuels) (Wales) 
Regulations 2019. 
    
 
 
 
 
 
Lesley Griffiths AM 
Minister for Environment, Energy and Rural Affairs 
16 January 2019  
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1.  Description  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
The Smoke Control Areas (Authorised Fuels) (Wales) Regulations 2019 (“the 
2019 Regulations”) revoke and replace the Smoke Control Areas (Authorised 
Fuels) (Wales) Regulations 2017 (SI 2017 No.421 (W.89)).  The 2019 
Regulations update the current legislation with newly authorised fuels for the 
purposes of Part III of the Clean Air Act 1993 (“the 1993 Act”).  
 
2.  Matters of special interest to the Constitutional and Legislative 

Affairs Committee 
  

There are no matters of special interest for the Committee.  
 
3. Legislative Background  
 
The enabling power is contained in section 20(6) of the 1993 Act.  

This power was originally conferred on the Secretary of State but was, so far 
as exercisable in relation to Wales, transferred to the National Assembly for 
Wales by virtue of Article 2 of and Schedule 1 to the National Assembly for 
Wales (Transfer of Functions) Order 1999/672.  This power is now 
exercisable by the Welsh Ministers by virtue of section 162 of and paragraph 
30 of Schedule 11 to the Government of Wales Act 2006. 

 
This Statutory Instrument is subject to the negative resolution procedure.  
 
4. Purpose and intended effect of the legislation 

 
The 1993 Act (a consolidation of The Clean Air Act 1956 and The Clean Air 
Act 1968) aims to safeguard public health from emissions of smoke.  It 
empowers local authorities to declare Smoke Control Areas in which it is an 
offence to emit smoke from chimneys.  Households in those areas must use 
an “authorised” smokeless fuel or use an “exempt” appliance capable of 
operating without emitting smoke, regardless of the fuel used. 

 
The 1993 Act provides the Welsh Ministers with the power to authorise fuels 
and appliances for use in Wales’ designated Smoke Control Areas.  
Authorised fuels are prescribed in regulations.   
 
The fuels listed in the Schedule to the 2019 Regulations have been recently 
approved as suitable for inclusion on the list of fuels authorised for use in 
designated Smoke Control Areas.  They are included in the Schedule to the 
2019 Regulations, alongside fuels previously authorised.  The 2019 
Regulations revoke and replace The Smoke Control Areas (Authorised Fuels) 
(Wales) Regulations 2017 and provide a consolidated, up-to-date list of 
authorised fuels.      
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5. Implementation  
 
Updating the lists of authorised fuels in the 2019 Regulations will ensure the 
legislation keeps pace with the development of new smokeless fuels, making 
them available to households in designated Smoke Control Areas. 
 
Air quality can have fundamental impacts on human health, affecting both the 
quality and duration of people’s lives.  A more effective air quality regime will 
have an important contributory impact in terms of the goals of “A healthier 
Wales” under the Well-being of Future Generations (Wales) Act 2015.   
 
Updating the lists of authorised fuels also contributes to the achievement of 
the Healthy and Active strategy within Prosperity for All, the Welsh 
Government’s national strategy as improving air quality improves the health 
and wellbeing of individuals, families and communities.     
   
 
6. Consultation  
 
It was considered neither necessary nor appropriate to publicly consult on the 
2019 Regulations as they leave the nature of the smoke control regime in 
Wales unchanged.   The 2019 Regulations simply update the list of fuels 
authorised for use within Wales’ designated Smoke Control Areas.  
 
7. Regulatory Impact Assessment (RIA)  
 
The 2019 Regulations do not impose costs on the public, private, or voluntary 
sectors.  An RIA is not therefore deemed necessary.  
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SL(5)303 - Gorchymyn Daliadau Amaethyddol (Unedau 

Cynhyrchu) (Cymru) 2019 

Cefndir a Diben 

Mae’r Gorchymyn hwn yn rhagnodi unedau cynhyrchu ar gyfer asesu gallu cynhyrchiol tir yng Nghymru, 

ac mae’n pennu’r swm sydd i’w ystyried yn incwm blynyddol net o bob uned o’r fath am y flwyddyn o 12 

Medi 2018 i 11 Medi 2019, at ddibenion penodol yn Neddf Daliadau Amaethyddol 1986.  

Y weithdrefn 

Negyddol.  

Materion technegol: craffu 

Ni nodir dim pwyntiau i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 mewn perthynas â’r offeryn 

hwn. 

Rhinweddau: craffu  

Ni nodir dim pwyntiau i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.3 mewn perthynas â’r offeryn 

hwn. 

Y goblygiadau yn sgîl gadael yr Undeb Ewropeaidd   

Mae’r Gorchymyn yn diffinio "hectar cymwys" drwy gyfeirio at ddeddfwriaeth yr Undeb Ewropeaidd, sef 

Rheoliad (UE) 1307/2013 Senedd Ewrop a’r Cyngor sy’n sefydlu rheolau ar gyfer taliadau uniongyrchol i 

ffermwyr o dan gynlluniau cefnogi o fewn fframwaith y polisi amaethyddol cyffredin.  

O dan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018, bydd Rheoliad UE 1307/2013 yn rhan o gyfraith yr 

Undeb Ewropeaidd ar y diwrnod ymadael.  

Ymateb y Llywodraeth 

Nid oes angen ymateb y llywodraeth. 

Cynghorwyr Cyfreithiol 

Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol 

23 Ionawr 2019 
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Negyddol Arfaethedig Offerynnau Statudol sydd ag 

Adroddiadau Clir 

28 Ionawr 2019 

Pn(5)011 – Rheoliadau Asesiadau Amgylcheddol o 

Gynlluniau a Rhaglenni a’r Asesiadau Effaith 

Amgylcheddol (DiwygiadauAmrywiol) (Cymru) (Ymadael 

â’r UE) 2019 

Gweithdrefn: Negyddol 

Mae’r Rheoliadau hyn yn gwneud diwygiadau i ddeddfwriaeth sy’n berthnasol 

i’r asesiad amgylcheddol o gynlluniau a rhaglenni ac i’r asesiad effaith 

amgylcheddol ym materion cynllunio gwlad a thref ac amaethyddiaeth. 

Mae’r newidiadau a wneir gan yr offeryn yn angenrheidiol er mwyn sicrhau 

bod y cyfundrefnau rheoliadol cyfredol yn parhau i weithredu’n effeithiol ar 

ôl i’r DU ymadael â’r UE.  

 Mae’r diwygiadau a wnaed o dan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd 

(Ymadael) 2018 yn cynnwys:  

-  Newid cyfeiriadau at ddeddfwriaeth yr Undeb Ewropeaidd i 

gyfeiriadau at gyfraith / rhwymedigaethau’r UE a ddargedwir; 

-  Disodli cyfeiriadau at ddeddfwriaeth yr Undeb Ewropeaidd gyda 

chyfeiriadau at y ddeddfwriaeth ddomestig sydd wedi trosi 

deddfwriaeth yr Undeb Ewropeaidd; 

-  Newid cyfeiriadau at "Aelod-wladwriaethau", yn enwedig yng 

nghyd-destun y gyfraith ar lefel Aelod-wladwriaethau, i ‘unrhyw 

gyfraith o unrhyw ran o’r DU’;  

-  Diweddaru’r ddarpariaeth sy’n ei gwneud yn ofynnol i’r DU 

hysbysu ‘gwladwriaethau eraill yr Undeb Ewropeaidd’ ynghylch 
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effeithiau amgylcheddol trawsffiniol i adlewyrchu statws newydd y DU 

y tu allan i’r UE; 

-  Cynnwys testun o’r Gyfarwyddeb Asesu Effeithiau Amgylcheddol;  

-  O dan y gyfundrefn ar gyfer amaethyddiaeth, disodli’r cyfeiriad 

at y Comisiwn Ewropeaidd gyda chyfeiriad at Weinidogion Cymru, a 

mewnosod gofyniad iddynt ymgynghori â chyrff penodedig cyn 

gwneud penderfyniad (gweler rheoliad 5(9).  

Gwneir y diwygiadau sy’n weddill o dan Ddeddf Cymunedau Ewropeaidd 

1972, gan gynnwys cywiro cyfeiriadau, sydd wedi dyddio, at gyfraith Ewrop. 

Cafodd y Rheoliadau hyn eu gosod at ddibenion sifftio o dan Ddeddf yr UE 

(Ymadael) 2018 yn unol â Rheol Sefydlog 27.9A 

Rhiant-Ddeddf: Deddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 

Bodlonwyd Gofynion y Sifft: Ni Nodwyd 

Pn(5)012 – Rheoliadau Clefydau Egsotig mewn Anifeiliaid 

(Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019 

Gweithdrefn: Negyddol 

Mae'r Rheoliadau hyn yn gwneud diwygiadau i is-ddeddfwriaeth, sy'n 

gymwys mewn perthynas â Chymru, ym maes rheoli ac atal clefydau egsotig 

mewn anifeiliaid. Mae'r offeryn yn sicrhau y bydd yr is-ddeddfwriaeth sy'n 

berthnasol yng Nghymru sy'n ymwneud â rheoli ac atal clefydau egsotig 

mewn anifeiliaid yn parhau i fod yn weithredol yng Nghymru ar ôl i'r Deyrnas 

Unedig ymadael â'r Undeb Ewropeaidd. 

Cafodd y Rheoliadau hyn eu gosod at ddibenion sifftio o dan Ddeddf yr UE 

(Ymadael) 2018 yn unol â Rheol Sefydlog 27.9A 

Rhiant-Ddeddf: Deddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 

Bodlonwyd Gofynion y Sifft: Ni Nodwyd 
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Pn(5)013 – Rheoliadau Dileu a Rheoli Afiechydon 

Milheintiol (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) (Ymadael â’r 

UE) 2019 

Gweithdrefn: Negyddol 

Mae'r offeryn hwn yn diwygio Rheoliadau Milheintiau (Monitro) (Cymru) 2007 

a Gorchymyn Twbercwlosis (Cymru) 2010.  Nod y newidiadau hyn yw sicrhau 

bod y llyfr statud yn parhau i fod yn weithredol ar ôl ymadawiad y DU â'r UE, 

a byddant yn mynd i'r afael â diffygion mewn deddfwriaeth ddomestig sy'n 

deillio o ymadawiad y DU â'r UE. 

Mae Rheoliadau Milheintiau (Monitro) (Cymru) 2007 yn rhoi pwerau i 

arolygwyr fynd i mewn i unrhyw fangre i fonitro milheintiau ac ymwrthedd 

gwrthficrobaidd i gyfryngau sy'n bygwth iechyd y cyhoedd.  Mae rheoliad 3 

yn cynnwys cyfeiriad at benodi awdurdod cymwys at ddibenion y 

Gyfarwyddeb.  Gan na fydd y Gyfarwyddeb honno'n rhan o'r gyfraith 

ddomestig ar y diwrnod ymadael, dilëir y cyfeiriad hwnnw. Gwneir mân 

newid drafftio hefyd ynghylch ystyr "Cyfarwyddeb". Yn dilyn y newid hwn, 

mae'r unig gyfeiriad ati yn rheoliad 2(2).  Mae rheoliad 5 o Reoliadau 2007 

yn galluogi arolygydd sy'n arfer pŵer mynediad o dan Reoliadau 2007 i 

gymryd gydag ef gydag unrhyw gynrychiolydd o'r Comisiwn Ewropeaidd.  Un 

enghraifft lle gallai hyn ddigwydd yw archwiliad gan yr UE o allu ym maes 

milheintiau.  Yn dilyn ymadawiad y DU, ni fydd gan y Comisiwn Ewropeaidd 

ddiddordeb yn y gweithgareddau hyn, ac felly dilëir y cyfeiriad hwnnw.  Fodd 

bynnag, nid yw pwerau'r arolygwyr yng Nghymru yn newid fel arall, a bydd 

Llywodraeth Cymru yn sicrhau'r un ddarpariaeth o ran presenoldeb a 

dyletswyddau arolygwyr er mwyn sicrhau bod rheolaethau effeithiol yn 

parhau i fod yn weithredol mewn perthynas â'r gadwyn fwyd a bwyd 

anifeiliaid. 

Mae Gorchymyn Twbercwlosis (Cymru) 2010 yn gweithredu Cyfarwyddeb 

64/432/EEC ynghylch problemau iechyd anifeiliaid sy'n effeithio ar fasnach 

fewnol y Gymuned mewn anifeiliaid buchol a moch ("Cyfarwyddeb 

64/432/EEC"), yn enwedig mewn perthynas â dileu Twbercwlosis. Mae 
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Cyfarwyddeb 64/432/EEC yn pennu rheolau ynghylch statws iechyd mewn 

perthynas â chlefydau anifeiliaid, gan gynnwys twbercwlosis, a darpariaethau 

ar gyfer y profion i'w cynnal gan filfeddygon swyddogol i ganfod y clefydau 

hyn.  Mae'r broses o orfodi'r rheolau hyn yng Nghymru yn cael ei grymuso 

yng Nghymru yn bennaf drwy Orchymyn Twbercwlosis (Cymru) 2010. Mae'r 

Gorchymyn yn diffinio "statws heb dwbercwlosis" drwy gyfeirio at y 

Gyfarwyddeb. Y cysyniad o "statws heb dwbercwlosis" yw'r gwrthwyneb i'r 

cysyniad o fuches gyfyngedig, ac felly gwneir newidiadau priodol i 

adlewyrchu hyn yn y Gorchymyn. 

Cafodd y Rheoliadau hyn eu gosod at ddibenion sifftio o dan Ddeddf yr UE 

(Ymadael) 2018 yn unol â Rheol Sefydlog 27.9A 

Rhiant-Ddeddf: Deddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 

Bodlonwyd Gofynion y Sifft: Ni Nodwyd  

 

Pn(5)014 – Rheoliadau Maethiad (Diwygiadau Amrywiol) 

(Cymru) (Ymadael â’r UE) 2019 

Gweithdrefn: Negyddol 

Gwneir yr offeryn hwn drwy ddefnyddio'r pwerau a roddir gan baragraff 1(1) 

o Atodlen 2 i Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 a pharagraff 

21(b) o Atodlen 7 i'r Ddeddf honno, er mwyn mynd i'r afael â'r methiant wrth 

weithredu'n effeithiol gyfraith yr UE a ddargedwir, neu unrhyw ddiffygion 

sy'n deillio o ymadawiad y DU â'r UE. 

Mae'r Rheoliadau yn gwneud gwelliannau i is-ddeddfwriaeth Cymru ym maes 

maeth. 

Mae'r newidiadau mân a thechnegol a wneir gan yr offeryn wedi eu llunio i 

sicrhau bod y ddeddfwriaeth ddomestig sy'n rhoi effaith i ddeddfwriaeth yr 

UE a ddargedwir (Rheoliadau Cymru) yn parhau i weithredu'n effeithiol. Mae'r 

newidiadau a wneir yn cynnwys cael gwared ar gyfeiriadau at "aelod 

wladwriaeth", cyfraith/rhwymedigaethau'r UE a diffiniadau o "Gytundeb yr 

AEE", "Gwladwriaeth AEE", a "dosbarthu rhydd mewn aelod wladwriaethau". 
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Mae'r newidiadau hefyd yn amcanu i wirio'r cyfeiriadau at Gyfarwyddebau'r 

UE pan fo angen, a disodli cyfeiriadau at gyrff yr UE gydag enwau 

awdurdodau cymwys y DU. 

Cafodd y Rheoliadau hyn eu gosod at ddibenion sifftio o dan Ddeddf yr UE 

(Ymadael) 2018 yn unol â Rheol Sefydlog 27.9A 

Rhiant-Ddeddf: Deddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018 

Bodlonwyd Gofynion y Sifft: Ni Nodwyd  
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DATGANIAD YSGRIFENEDIG 

GAN 

LYWODRAETH CYMRU 
 

 

TEITL  
Rheoliadau’r Amgylchedd a Bywyd Gwyllt (Swyddogaethau 
Deddfwriaethol) (Ymadael â’r UE) 2019  

DYDDIAD  11 Ionawr 2019 

GAN  Rebecca Evans AC, Y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd 

 
Rheoliadau’r Amgylchedd a Bywyd Gwyllt (Swyddogaethau Deddfwriaethol) 
(Ymadael â’r UE) 2019  
 
Mae Rheoliadau 2019 yn diwygio deddfwriaeth uniongyrchol yr UE a ddargedwir ym 
meysydd: llygryddion organig parhaus; pren; Cofrestr Ewropeaidd ynghylch Gollwng a 
Throsglwyddo Llygryddion; cludo llwythi o wastraff dros ffiniau; Protocol Nagoya ynghylch 
mynediad at adnoddau genetig a rhannu'r manteision mewn modd teg a chydradd; mercwri; 
trapiau dal coesau; a'r Confensiwn ar y Fasnach Ryngwladol mewn Rhywogaethau mewn 
Perygl. Mae Rheoliadau 2019 yn darparu hefyd ar gyfer un swyddogaeth ddeddfwriaethol a 
gynhwysir ar hyn o bryd mewn Cyfarwyddeb gan yr UE ar allyriadau diwydiannol sy'n 
ymwneud â'r technegau gorau sydd ar gael (BAT) 
 
Mae Rheoliadau 2019 yn diwygio rhai meysydd deddfwriaethol sydd wedi'u datganoli a rhai 
sydd wedi'u dargadw gan ddilyn diwygiadau a wnaed gan OSau cynharach Defra'r DU a 
osodwyd ar gyfer craffu arnynt ddiwedd 2018.  
 
Offerynnau Ewropeaidd sy'n Uniongyrchol Gymwysadwy a ddiwygir gan Reoliadau 2019. 
1. Rheoliad (EC) Rhif 850/2004 Senedd Ewrop a'r Cyngor ynghylch llygryddion organig 

parhaus 
2. Rheoliad (EC) Rhif 166/2006 Senedd Ewrop a'r Cyngor mewn perthynas â sefydlu 

Cofrestr Ewropeaidd ynghylch Gollwng a Throsglwyddo Llygryddion 
3. Rheoliad UE 2017/852 Senedd Ewrop a'r Cyngor ar fercwri  
4. Rheoliad (UE) rhif 511/2014 Senedd Ewrop a'r Cyngor ar fesurau cydymffurfedd ar 

gyfer defnyddwyr o Brotocol Nagoya ar Fynediad at Adnoddau Genetig a Rhannu'r 
Manteision a geir o'u Defnyddio yn yr Undeb mewn modd Teg a Chydradd  

5. Rheoliad y Cyngor (EC) rhif 20173/2005 ar sefydlu cynllun trwyddedu FLEGT ar gyfer 
mewnforio pren i'r Gymuned Ewropeaidd  

6. Rheoliad (UE) rhif 995/2010 Senedd Ewrop a'r Cyngor sy'n pennu ymrwymiadau 
gweithredwyr sy'n rhoi pren a chynnyrch pren ar y farchnad  

7. Rheoliad (EC) Rhif 1013/2006 Senedd Ewrop a'r Cyngor ynghylch cludo llwythi o 
wastraff  
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8. Rheoliad y Cyngor (EEC) rhif 3254/91 sy'n gwahardd defnyddio trapiau dal coesau yn y 
Gymuned a chyflwyno i'r Gymuned grwyn a nwyddau a weithgynhyrchir o rywogaethau 
penodol o anifeiliaid gwyllt sy'n dod o wledydd sy'n eu dal mewn trapiau dal coesau neu 
â dulliau trapio nad ydynt yn cydymffurfio â safonau trapio dyngarol rhyngwladol  

9. Rheoliad y Cyngor (EC) rhif 35/97 sy'n pennu'r darpariaethau ar gyfer ardystio crwyn a'r 
nwyddau a ddaw o dan Reoliad y Cyngor (EEC) rhif 3254/91  

10. Rheoliad y Cyngor (EC) rhif 338/1997 ar warchod rhywogaethau o anifeiliaid a 
phlanhigion gwyllt trwy reoleiddio'r fasnach ynddynt  
 

Darpariaethau eraill 
1. Cyfarwyddeb 2010/75/EU Senedd Ewrop a'r Cyngor ar allyriadau diwydiannol (atal a 

rheoli llygredd mewn ffordd integredig) - caiff swyddogaethau o'r Gyfarwyddeb eu copïo, 
gan nad yw cyfarwyddebau'n cael eu dargadw o dan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd 
(Ymadael) 2018.  

 
Unrhyw effaith y gall yr OS ei gael ar gymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad a/neu 
ar gymhwysedd gweithredol Gweinidogion Cymru 
Ni effeithir o gwbl ar gymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad. O dan Reoliadau 2019, 
trosglwyddir swyddogaethau Comisiwn yr UE i Weinidogion Cymru ar gyfer meysydd sydd o 
fewn eu cymhwysedd gan gynnwys:  
 

• llygryddion organig parhaus (Rheoliad (EC) rhif 850/2004);  

• Cofrestr Gollwng a Throsglwyddo Llygryddion (Rheoliad (EC) rhif 166/2006);  

• mercwri (Rheoliad (UE) Rhif 2017/852); a  

• mabwysiadu casgliadau BAT (Cyfarwyddeb 2010/75/EU).  
 
Yn ogystal, mae Rheoliadau 2019 yn darparu ar gyfer y swyddogaethau hynny y bydd yr 
Ysgrifennydd Gwladol yn eu harfer mewn cysylltiad â Chymru, ond dim ond â chaniatâd 
Gweinidogion Cymru.  
 
Mae Protocol Nagoya ar fynediad at adnoddau genetig a rhannu'r manteision a geir o'u 
defnyddio yn yr Undeb mewn modd teg a chydradd (Rheoliad (UE) rhif 511/2014) yn faes 
cymysg ei gymhwysedd. Fodd bynnag, gan nad yw'n ymarferol bosibl i Weinidogion Cymru 
arfer y swyddogaethau hyn yn annibynnol, nid oes gwahaniaeth yn y polisi a byddai'n well 
mabwysiadu system ar gyfer y DU gyfan.  Mae Rheoliadau 2019 yn cadw status quo y 
ddeddfwriaeth bresennol gyda'r swyddogaethau'n cael eu harfer gan yr Ysgrifennydd 
Gwladol yn unig.  
 
Mae gweddill y Rheoliadau Ewropeaidd sy'n cael eu diwygio yn trosglwyddo 
swyddogaethau Comisiwn yr UE yn gyfangwbl i'r Ysgrifennydd Gwladol gan eu bod yn 
ymwneud â meysydd deddfwriaethol a ddargedwir.  
 
Diben y diwygiadau  
Mae'r OS hwn, sy'n dilyn y weithdrefn gadarnhaol, yn mynd i'r afael â methiannau cyfraith yr 
UE sydd wedi'i dargadw i weithredu'n effeithiol a hefyd â diffygion eraill sy'n deillio o'r ffaith 
bod y DU yn ymadael â'r UE.     
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Mae Rheoliadau 2019 yn gwneud nifer o gywiriadau i gyfraith yr UE a ddargedwir. Maent yn 
ymwneud â swyddogaethau deddfwriaethol ac mae angen eu gwneud er mwyn cadw'r 
ddeddfwriaeth sy'n sail i'r meysydd a enwir uchod ac isod ac er mwyn i ddeddfwriaeth yr UE 
allu parhau i weithio ar draws y DU pan fydd y DU wedi gadael yr UE. Maent yn dod â 
newidiadau i swyddogaethau deddfwriaethol ynghyd sy'n cychwyn y weithdrefn 
penderfyniad cadarnhaol ond cafodd swyddogaethau anneddfwriaethol eu cynnwys mewn 
OSau Defra negyddol a osodwyd ddiwedd 2018 ar gyfer pob un o'r meysydd 
deddfwriaethol.  
 
Mae Rheoliadau 2019 yn gwneud cywiriadau i fynd i'r afael â diffygion yn y ddeddfwriaeth er 
mwyn i'r ddeddfwriaeth allu gweithio ar ôl gadael yr UE. Mae Rheoliadau 2019 yn newid 
enw'r cyrff sy'n cyflawni'r swyddogaethau penodedig deddfwriaethol eu natur ac yn newid 
gweithdrefnau'r UE yn rhai'r DU yn ôl y gofyn.  
 
Mae Rheoliadau 2019 yn diwygio'r canlynol:  
 

• Rheoliad (EC) rhif 850/2004 Senedd Ewrop a'r Cyngor ar lygryddion organig parhaus er 
mwyn i'r Rheoliadau allu parhau i weithio.  Byddant yn gweithredu Confensiwn Stockholm 
drwy waredu a chyfyngu ar y defnydd o gemegion sydd wedi'u cydnabod yn rhyngwladol 
fel rhai gwenwynig, parhaus, biogronnol a symudol iawn. Mae'r darpariaethau yn yr 
offeryn hwn yn gysylltiedig â'r diwygiadau a wnaed gan Reoliadau Llygryddion Organig 
Parhaus (Diwygio) (Ymadael â'r UE) 2018.  
 

• Rheoliad (EC) rhif 166/2006 Senedd Ewrop a'r Cyngor ynghylch sefydlu Cofrestr Gollwng 
a Throsglwyddo Llygryddion, er mwyn cadw cofrestr ar gyfer y DU gyfan ar ôl ymadael 
â’r UE ac er mwyn gallu parhau i fodloni ymrwymiadau rhyngwladol fel Protocol PRTR 
Comisiwn Economaidd Ewrop y Cenhedloedd Unedig.  Mae'r darpariaethau yn yr offeryn 
hwn yn gysylltiedig â'r diwygiadau a wnaed gan Reoliadau Ansawdd Aer (Diwygio 
Amrywiol a Dirymu Deddfwriaeth Uniongyrchol yr UE a Ddargedwir) (Ymadael â'r UE) 
2018.  
 

• Rheoliad (UE) Senedd Ewrop a'r Cyngor ynghylch mercwri, er mwyn i Reoliadau allu 
parhau i weithio.  Bydd yn rhoi Confensiwn Minamata ar waith, sy'n rheoli mercwri a'i 
gyfansoddion a allai gael eu rhyddhau i'r amgylchedd o ganlyniad i weithgarwch pobl, 
hynny i ddiogelu iechyd pobl a'r amgylchedd. Mae'r darpariaethau yn yr offeryn hwn yn 
gysylltiedig â'r diwygiadau a wnaed gan Reoliadau Rheoli Mercwri (Diwygio) (Ymadael 
â'r UE) 2018.  

 

• Rheoliad (UE) rhif 511/2014 Senedd Ewrop a'r Cyngor ar fesurau cydymffurfedd 
defnyddwyr o Brotocol Nagoya ar Fynediad at Adnoddau Genetig a Rhannu'r Manteision 
a geir o'u Defnyddio yn yr Undeb mewn modd Teg a Chydradd. Mae'r diwygiadau i'r 
Rheoliad yn sicrhau bod y DU yn parhau i gydymffurfio â chytundeb rhyngwladol, 
Protocol Nagoya gan roi sicrwydd i'r sefydliadau ymchwil a datblygu wrth iddynt gynnal 
eu gweithgareddau. Mae'r darpariaethau yn yr offeryn hwn yn gysylltiedig â'r diwygiadau 
a wnaed gan Reoliadau Protocol Nagoya (Cydymffurfio) (Diwygio) (Ymadael â'r UE) 
2018.  
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• Rheoliad y Cyngor (EC) rhif 2173/2005 ar sefydlu trwydded Gorfodi, Llywodraethu a 
Masnachu Cyfraith y Goedwig (FLEGT); a Rheoliad (EU) rhif 995/2010 Senedd Ewrop a'r 
Cyngor sy'n pennu ymrwymiadau gweithredwyr sy'n gosod pren a chynnyrch pren ar y 
farchnad. Mae'r diwygiadau'n sicrhau bod y Rheoliadau'n gallu parhau i weithio mewn 
cysylltiad â mewnforio pren a gosod pren a chynnyrch pren ar y farchnad. Mae'r 
darpariaethau yn yr offeryn hwn yn gysylltiedig â'r diwygiadau a wnaed gan Reoliadau 
Pren a Chynnych Pren a FLEGT (Ymadael â'r UE) 2018.  

 

• Rheoliad (EC) rhif 10134/2006 Senedd Ewrop a'r Cyngor ar gludo llwythi o wastraff, i 
sicrhau bod y Rheoliadau'n gallu parhau i weithio.  Bydd yn sefydlu gweithdrefnau a 
systemau rheoli ar gyfer cludo llwythi o wastraff a'r driniaeth a roddir i'r gwastraff wedi 
iddo gyrraedd pen ei daith. Mae'r darpariaethau yn yr offeryn hwn yn gysylltiedig â'r 
diwygiadau a wnaed gan Reoliadau Cludo Llwythi Gwastraff yn Rhyngwladol (Diwygio) 
(Ymadael â'r UE) 2018, ac yn eu hategu.  
 

• Rheoliad y Cyngor (EEC) rhif 3254/91 sy'n gwahardd defnyddio trapiau dal coesau yn y 
Gymuned; a Rheoliad y Comisiwn (EC) rhif 35/97 sy'n pennu'r darpariaethau ar ardystio 
crwyn a nwyddau a ddaw o dan Reoliad y Cyngor (EEC) rhif 3254/91. Mae'r 
diwygiadau'n sicrhau bod y Rheoliadau'n gallu parhau i weithio o ran y gwaharddiad ar 
ddefnyddio trapiau dal coesau yn y Gymuned a chyflwyno i'r DU grwyn a nwyddau a 
weithgynhyrchir o rywogaethau penodol o anifeiliaid gwyllt sy'n dod o wledydd sy'n eu dal 
mewn trapiau dal coesau neu â dulliau trapio nad ydynt yn cydymffurfio â safonau trapio 
dyngarol rhyngwladol. Mae'r darpariaethau yn yr offeryn hwn yn gysylltiedig â'r 
diwygiadau a wnaed gan Reoliadau Mewnforion a Chrwyn Trapiau Dal Coesau (Diwygio 
ac ati) (Ymadael â'r UE) 2018. 

 

• Rheoliad y Cyngor (EC) rhif 338/97 ar warchod rhywogaethau o anifeiliaid a phlanhigion 
gwyllt, i sicrhau bod y Rheoliadau'n gallu parhau i weithio.  Bydd yn rheoleiddio'r fasnach 
er mwyn gwarchod rhywogaethau o anifeiliaid a phlanhigion gwyllt ac yn gwarantu eu 
cadwraeth trwy reoleiddio'r fasnach ynddynt. Mae'r darpariaethau yn yr offeryn hwn yn 
gysylltiedig â'r diwygiadau a wnaed gan Reoliadau'r Fasnach Ryngwladol mewn 
Rhywogaethau Anifeiliaid a Phlanhigion Gwyllt sydd mewn Perygl (Diwygio) (Ymadael â’r 
UE) 2018.  

 
Mae Rheoliadau 2019 yn trosglwyddo hefyd un o swyddogaethau Comisiwn yr UE a geir yn:  
 

• Cyfarwyddeb 2010/75/UE Senedd Ewrop a'r Cyngor ar allyriadau diwydiannol (atal a 
rheoli llygredd mewn ffordd integredig) sy'n pennu'r rheolau ar atal a rheoli llygredd sy'n 
deillio o weithgareddau diwydiannol penodol mewn ffordd integredig. Trwy gynnwys y 
swyddogaeth yn Rheoliadau 2019, bydd deddfwriaeth ddomestig yn gallu gweithio'n 
effeithiol i gynnal proses ar gyfer sefydlu ac adolygu'r Technegau Gorau sydd ar Gael 
trwy'r DU ar ôl yr UE ar gyfer gweithgareddau diwydiannol er mwyn diddymu neu leihau 
llygredd. Mae'r darpariaethau yn yr offeryn hwn yn gysylltiedig â'r diwygiadau a wnaed 
gan Reoliadau Caniatáu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) (Diwygio) (Ymadael â'r UE) 
2018.  
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Mae Rheoliadau 2019 a'r Memorandwm Esboniadol cysylltiedig sy'n nodi effaith y 
diwygiadau ar gael yma: https://beta.parliament.uk/work-packages/pOgYfCIx 
 
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 a hwylustod. 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.  
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GWEINIDOGION Y DU SY'N GWEITHIO MEWN MEYSYDD 

DATGANOLEDIG   
 
 

75 - Rheoliadau’r Amgylchedd a Bywyd Gwyllt (Swyddogaethau 
Deddfwriaethol) (Ymadael â’r UE) 2019 

Dyddiad gosod yn Senedd y DU: 8 Ionawr 2019  
Sifftio  
A fydd angen sifftio yn Senedd y DU?  Na fydd 
Gweithdrefn:  Cadarnhaol 
Dyddiad trafod gan Bwyllgor Offerynnau 
Statudol Ewropeaidd Ty'r Cyffredin  

Amh   

Dyddiad trafod gan Bwyllgor Craffu ar Is-
deddfwriaeth Ty'r Arglwyddi 

21/01/2019 

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

Amh 

Datganiad ysgrifenedig o dan Reol 
Sefydlog 30C:   

Papur 9 

Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol 
o dan Reol Sefydlog 30A (oherwydd ei fod 
yn diwygio deddfwriaeth sylfaenol) 

Dim angen   

Gweithdrefn graffu  
Canlyniad y broses sifftio    Amh   
Y weithdrefn  Cadarnhaol  
Dyddiad trafod gan y Cyd-bwyllgor ar 
Offerynnau Statudol 

Ddim yn hysbys  

Dyddiad trafod gan Bwyllgor Offerynnau 
Statudol Ty'r Cyffredin 

Ddim yn hysbys  

Dyddiad trafod gan Bwyllgor Craffu ar Is-
deddfwriaeth Ty'r Arglwyddi 

Ddim yn hysbys  

Sylwadau  
 

Bwriedir i'r Rheoliadau hyn gael eu gwneud gan Lywodraeth y DU yn unol ag adran 

8(1) o Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018, a pharagraff 21(b) o Atodlen 

7 i'r Ddeddf. 

 
Mae'r Rheoliadau hyn yn trosglwyddo swyddogaethau deddfwriaethol o Gomisiwn 

yr UE i awdurdodau cyhoeddus yn y DU.  Mae'r swyddogaethau sy'n ymwneud â 

meysydd polisi datganoledig wedi'u nodi ar hyn o bryd yn Rheoliadau'r UE (ac un 

Gyfarwyddeb yr UE) sy'n cwmpasu llygryddion organig parhaus, pren, Cofrestr 

Ewropeaidd ynghylch Gollwng a Throsglwyddo Llygryddion, mercwri ac allyriadau 

diwydiannol.  O safbwynt meysydd polisi datganoledig yng Nghymru, rhoddir rhai 

swyddogaethau i Weinidogion Cymru. 
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Mae’r Cynghorwyr Cyfreithiol yn gwneud y sylwadau a ganlyn mewn perthynas 

â datganiad Llywodraeth Cymru dyddiedig 10 Rhagfyr 2018 ynghylch effaith y 

Rheoliadau hyn:  

1. Mae Protocol Nagoya yn ymwneud â mynediad at adnoddau genetig 

(Rheoliad 511/2014 yr UE).  Dywed Llywodraeth Cymru nad yw'n ymarferol 

bosibl i Weinidogion Cymru arfer swyddogaethau sy'n ymwneud â 

Phrotocol Nagoya yn annibynnol ar Lywodraeth y DU.  Felly, rhoddir 

swyddogaethau ar yr Ysgrifennydd Gwladol yn unig.  Nid yw Llywodraeth 

Cymru yn cynnig esboniad dros hyn. Rydym yn gwahodd Llywodraeth 

Cymru i roi rhagor o fanylion. 

2. O ran gweddill Rheoliadau'r UE (a'r un Gyfarwyddeb) sy'n ymwneud â 

meysydd polisi datganoledig, sef- 

 Llygryddion Organig Parhaus (Rheoliad 850/2004 y CE); 

 Cofrestr Ewropeaidd ynghylch Gollwng a Throsglwyddo Llygryddion 

(Rheoliad 166/2006 y CE); 

 Mercwri (Rheoliad 2017/852 yr UE); ac 

 Allyriadau Diwydiannol (Cyfarwyddeb 2010/75 yr UE (a ddisgrifir yn 

natganiad Llywodraeth Cymru fel "mabwysiadu casgliadau BAT"))  

dywed Llywodraeth Cymru nad oes "dim effaith ar gymhwysedd 

deddfwriaethol y Cynulliad".  Fodd bynnag, nid yw'n glir a yw'r honiad hwn 

yn gywir a gwahoddir esboniad pellach.  Mae ein rhesymu fel a ganlyn.   

3. Pan roddir swyddogaeth i'r Ysgrifennydd Gwladol mewn maes a ddaw o 

fewn cymhwysedd deddfwriaethol Cynulliad Cenedlaethol Cymru, gallai 

hyn gael yr effaith o gyfyngu ar allu'r Cynulliad i ddeddfu yn y maes hwn. 

4. Ni all Deddf y Cynulliad ddileu neu addasu swyddogaeth Gweinidog y 

Goron sy'n ymwneud (ymhlith pethau eraill) â rheoli llygredd adnoddau dŵr 

oni bai bod y Gweinidog yn cydsynio (gweler paragraff 11 (1) (c) o Atodlen 

7B i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006). 

5. Os yw'r Rheoliadau hyn yn rhoi swyddogaethau i'r Ysgrifennydd Gwladol 

sy'n ymwneud â rheoli llygredd o'r fath, yna ni fydd gan y Cynulliad 

gymhwysedd i gael gwared â'r swyddogaeth honno heb gydsyniad 

Llywodraeth y DU.   Mae hyn er gwaethaf y ffaith y bydd y swyddogaeth yn 

gweithredu mewn maes datganoledig. 

6. Rydym yn gofyn am fanylion pellach gan Lywodraeth Cymru ynghylch a oes 

unrhyw rai o'r swyddogaethau a roddir i'r Ysgrifennydd Gwladol yn 

ymwneud â rheoli llygredd adnoddau dŵr (neu unrhyw fater arall a restrir 

ym mharagraff 11 (1) o Atodlen 7B i Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006).  

Heb ragor o fanylion, ni allwn gadarnhau cywirdeb honiad Llywodraeth 

Cymru nad oes unrhyw effaith ar gymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad. 
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7. Yn ogystal, mae gwall bach iawn ym mharagraff 10 o ddatganiad 

Llywodraeth Cymru: dylai ddarllen Rheoliad y Cyngor (EC) Rhif 338/97 (nid 

338/1997). 

8. Ar wahân i'r pwyntiau a wneir uchod ym mharagraffau 3 - 6, mae'r crynodeb 

uchod a chynnwys y Memorandwm Esboniadol i'r Rheoliadau hyn yn 

cadarnhau eu heffaith.  Rydym yn fodlon bod y Rheoliadau yn gwneud 

cywiriadau yn hytrach na pholisi newydd mewn meysydd datganoledig.    

9. I gadarnhau'r sefyllfa o ran pwyntiau 3-6 uchod, byddai angen y wybodaeth 

ychwanegol a ddisgrifir uchod arnom. 

10. Nid yw'r Cynghorwyr Cyfreithiol yn ystyried bod unrhyw faterion 

arwyddocaol yn codi o dan baragraff 8 o'r Memorandwm ar Fil yr Undeb 

Ewropeaidd (Ymadael) a Sefydlu Fframweithiau Cyffredin mewn perthynas 

â'r Rheoliadau hyn. 

 
 

Tudalen y pecyn 87



 
 
 

 1

 
 

DATGANIAD YSGRIFENEDIG 
GAN 

LYWODRAETH CYMRU 
 
 

TEITL  Rheoliadau REACH etc. (Diwygio etc.) (Ymadael â’r UE) 2019 

DYDDIAD  11 Ionawr 2019 

GAN  Rebecca Evans AC, Y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd 

 
Rheoliadau REACH etc. (Diwygio etc.) (Ymadael â’r UE) 2019 (“Rheoliadau 2019”) 
 
Y gyfraith sy'n cael ei diwygio 
Deddfwriaeth Ewropeaidd sy'n Uniongyrchol Gymwys  
 
 “Rheoliad REACH,” sy'n golygu Rheoliad  (EC) 1907/2006 Senedd Ewrop a'r Cyngor 

mewn perthynas â Chofrestru, Gwerthuso, Awdurdodi a Chyfyngu ar Gemegion   
(REACH), sefydlu Asiantaeth Gemegion Ewropeaidd, diwygio Cyfarwyddeb 1999/45/EC 
a oedd yn diddymu Rheoliad y Cyngor (EEC) Rhif 793/93 a Rheoliad y Comisiwn (EC) 
Rhif 1488/94 yn ogystal â Chyfarwyddeb y Cyngor 76/769/EEC a Chyfarwyddebau’r 
Comisiwn 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC, a 2000/21/EC. 
  

 “y Rheoliad Dulliau Profi”, sy'n golygu Rheoliad y Comisiwn (EC) Rhif 440/2008 
dyddiedig 30 Mai 2008 sy'n pennu dulliau profi yn unol â Rheoliad (EC) Rhif 1907/2006 
Senedd Ewrop a'r Cyngor ynglŷn â REACH; 
 

 “y Rheoliad Data,” sy'n golygu Rheoliad Gweithredu gan y Comisiwn (EU) 2016/9 
dyddiedig 5 Ionawr 2016 ar gyd-gyflwyno data a rhannu data yn unol â Rheoliad (EC) 
Rhif 1907/2006 Senedd Ewrop a'r Cyngor ynglŷn â REACH; 
 

 “y Rheoliad Ffioedd,” sy'n golygu Rheoliad y Comisiwn (EC) Rhif 340/2008 ar y ffioedd 
a'r taliadau sy'n daladwy i'r Asiantaeth Gemegion Ewropeaidd yn unol â Rheoliad (EC) 
Rhif 1907/2006 Senedd Ewrop a'r Cyngor ynglŷn â REACH; 
 

 Penderfyniad Gweithredu gan y Comisiwn C(2017) 3439 dyddiedig 24.5.2017 yn rhoi 
awdurdod i ddefnyddio cromiwm triocsid o dan REACH, a'r 
 

 cytundeb ar yr Ardal Economaidd Ewropeaidd. 
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Crynodeb o'r is-ddeddfwriaeth sydd i'w chywiro  
 Rheoliadau Gorfodi REACH 2008; 
 Rheoliadau Diogelu'r Amgylchedd (Gwaredu Biffenylau Polyclorinedig a Sylweddau 

Peryglus Eraill) (Cymru a Lloegr) 2000; a 
 Rheolau Gweithdrefn y Tribiwnlysoedd (Tribiwnlys yr Haen Gyntaf) (Y Siambr 

Reoleiddio Gyffredinol) 2009 
 

Mae'r darnau a ganlyn o gyfraith uniongyrchol yr UE a ddargedwir yn cael eu diddymu— 
 Rheoliad y Comisiwn (EC) Rhif 506/2007 dyddiedig 8 Mai 2007 yn gosod gofynion o ran 

profi a gwybodaeth ar fewnforwyr neu weithgynhyrchwyr sylweddau penodol â 
blaenoriaeth yn unol â Rheoliad y Cyngor  (EEC) Rhif 793/93 ar werthuso a rheoli'r 
risgiau sy'n gysylltiedig â sylweddau sy'n bodoli eisoes; 

 Rheoliad y Comisiwn (EC) Rhif 1238/2007 dyddiedig 23 Hydref 2007 ar bennu rheolau 
ar gymwysterau aelodau Bwrdd Apêl yr Asiantaeth Gemegion Ewropeaidd; 

 Rheoliad y Comisiwn (EC) Rhif 465/2008 dyddiedig 28 Mai 2008 yn gosod, yn unol â 
Rheoliad y Cyngor (EEC) Rhif 793/93, ofynion o ran profi a gwybodaeth ar fewnforwyr a 
gweithgynhyrchwyr sylweddau penodol a all fod yn barhaus, yn fiogronnol ac yn 
wenwynig ac sy'n cael eu rhestru yn y Rhestr Ewropeaidd o Sylweddau Cemegol 
Masnachol sy'n Bodoli Eisoes; 

 Rheoliad y Comisiwn (EC) Rhif 466/2008 dyddiedig 28 Mai 2008 yn gosod gofynion o 
ran profi a gwybodaeth ar fewnforwyr a gweithgynhyrchwyr sylweddau penodol â 
blaenoriaeth yn unol â Rheoliad y Cyngor (EEC) Rhif 793/93 ar werthuso a rheoli'r 
risgiau sy'n gysylltiedig â sylweddau sy'n bodoli eisoes; 

 Rheoliad y Comisiwn (EC) Rhif 771/2008 dyddiedig 1 Awst 2008 yn gosod y rheolau ar 
drefniadaeth a gweithdrefnau Bwrdd Apêl yr Asiantaeth Gemegion Ewropeaidd; 

 Penderfyniad y Comisiwn 2010/226/EU dyddiedig 20 Ebrill 2010 ar ailedrych ar y 
cyfyngiad mewn perthynas â pharaffinau clorinedig cadwyni-byr (SCCPs) a restrir yn 
Atodiad XVII i Reoliad (EC) Rhif 1907/2006 Senedd Ewrop a'r Cyngor. 

 
Dirymu is-ddeddfwriaeth 
 Rheoliadau REACH (Penodi Awdurdodau Cymwys) 2007  
 

Unrhyw effaith y gall yr OS ei chael ar gymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad a/neu 
ar gymhwysedd gweithredol Gweinidogion Cymru 
Mae'r gyfundrefn REACH yn cwmpasu materion sydd wedi'u datganoli a materion a gadwyd 
yn ôl, oherwydd bwriedir iddi ddiogelu iechyd a diogelwch gweithwyr (mater sydd wedi'i 
chadw'n ôl yng Nghymru a'r Alban) yn ogystal ag iechyd y cyhoedd a'r amgylchedd 
(materion sydd wedi'u datganoli).  
 
Mae Atodlen 1 i Reoliadau 2019 yn diwygio Rheoliad (EC) Rhif 1907/2006. Mae'r 
Rheoliadau'n darparu ar gyfer swyddogaethau'r Comisiwn mewn perthynas â Chofrestru, 
Gwerthuso, Awdurdodi a Chyfyngu ar Gemegion (“Rheoliad REACH”), i'w cyflawni gan yr 
Ysgrifennydd Gwladol, gyda chaniatâd Gweinidogion Cymru os yw arfer y swyddogaethau 
hynny, neu i'r graddau y mae arfer y swyddogaethau hynny, o fewn cymhwysedd 
datganoledig (o fewn ystyr adran 58A(7) ac (8) o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006) pa un a 
yw arfer y swyddogaethau hefyd yn gysylltiedig â rhan o'r DU heblaw Cymru ai peidio.    
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Mae'r gweinyddiaethau datganoledig wedi gweithio gyda Llywodraeth y DU a'r Awdurdod 
Gweithredol Iechyd a Diogelwch i greu, trwy gyfrwng y rheoliadau hyn, gyfundrefn REACH 
annibynnol gweithredol sy'n cadw dulliau REACH yr UE, sydd wedi'u cysoni, ond sydd 
hefyd, ar yr un pryd yn darparu ar gyfer gwneud penderfyniadau ar lefel y DU gyfan mewn 
meysydd datganoledig gyda chydsyniad y gweinyddiaethau datganoledig, ac sy'n cael ei 
hategu gan erthyglau sy'n caniatáu i bob un o'r gweinyddiaethau weithredu ar eu pen eu 
hunain os bydd angen gwneud hynny er mwyn diogelu iechyd pobl a'r amgylchedd. 
 
Diben y diwygiadau  
Mae Rheoliadau 2019 yn gwneud yr addasiadau sydd eu hangen er mwyn parhau i 
gymhwyso'r rheolau presennol a nodir mewn cyfraith ar ôl i'r DU Ymadael â’r UE.  Maent yn 
arbennig o bwysig er mwyn hwyluso cadwyni cyflenwi cemegion, sy'n hollbwysig ym maes 
gweithgynhyrchu ac mewn diwydiannau sy'n defnyddio cemegion, oherwydd eu bod yn 
nodi'r amodau y mae'n rhaid eu bodloni cyn mewnforio sylweddau a chymysgeddau 
cemegol i'r DU, cyn eu gweithgynhyrchu neu cyn eu rhoi ar y farchnad.   
 
Mae'r Rheoliadau a'r Memorandwm Esboniadol cysylltiedig sy'n nodi effaith y diwygiadau 
i'w gweld yma: https://beta.parliament.uk/work-packages/1VgjAPt3 
 
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.  
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GWEINIDOGION Y DU SY'N GWEITHIO MEWN MEYSYDD 

DATGANOLEDIG   
 
 

76 - Rheoliadau REACH etc. (Diwygio etc.) (Ymadael â’r UE) 2019 
(“Rheoliadau 2019”) 

Dyddiad gosod yn Senedd y DU: 9 Ionawr 2019  
Sifftio  
A fydd angen sifftio yn Senedd y DU?  Na fydd 
Gweithdrefn:  Cadarnhaol 
Dyddiad trafod gan Bwyllgor Offerynnau 
Statudol Ewropeaidd Ty'r Cyffredin  

Amh   

Dyddiad trafod gan Bwyllgor Craffu ar Is-
deddfwriaeth Ty'r Arglwyddi 

21/01/2019 

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

Amh 

Datganiad ysgrifenedig o dan Reol 
Sefydlog 30C:   

Papur 11 

Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol 
o dan Reol Sefydlog 30A (oherwydd ei fod 
yn diwygio deddfwriaeth sylfaenol) 

Dim angen   

Gweithdrefn graffu  
Canlyniad y broses sifftio    Amh   
Y weithdrefn  Cadarnhaol  
Dyddiad trafod gan y Cyd-bwyllgor ar 
Offerynnau Statudol 

Ddim yn hysbys  

Dyddiad trafod gan Bwyllgor Offerynnau 
Statudol Ty'r Cyffredin 

Ddim yn hysbys  

Dyddiad trafod gan Bwyllgor Craffu ar Is-
deddfwriaeth Ty'r Arglwyddi 

Ddim yn hysbys  

Sylwadau  
 

Bwriedir i'r Rheoliadau hyn gael eu gwneud gan Lywodraeth y DU yn unol ag 

adrannau 8, 14(1) o Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018, a pharagraff 1, 

Atodlen 4 i'r Ddeddf. 

 

Mae'r Rheoliadau hyn yn cywiro diffygion yng nghyfraith yr UE sy'n gysylltiedig â 

chofrestru, gwerthuso, awdurdodi a chyfyngu cemegau, a elwir yn 'REACH'. Mae'r 

offeryn hefyd yn sicrhau y bydd deddfwriaeth yr UE yn gweithredu'n effeithiol yn y 

cyd-destun domestig ar ôl i'r DU ymadael â'r UE a chreu system reoleiddiol y DU 

ar gyfer cemegau (yn debyg i gyfundrefn 'REACH' bresennol yr UE) drwy wneud 

diwygiadau i offerynnau Ewropeaidd sy'n uniongyrchol berthnasol a hefyd i is-
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ddeddfwriaeth ddomestig. Mae'r Rheoliadau hyn hefyd yn gwneud darpariaethau 

pontio i liniaru unrhyw amharu ar gadwyni cyflenwi presennol.  

Mae trefn REACH yn ymwneud â materion datganoledig a rhai a gadwyd yn ôl, gan 

ei bod wedi'i chynllunio i ddiogelu iechyd a diogelwch gweithwyr (mater sydd 

wedi'i gadw yn ôl yng Nghymru) yn ogystal ag iechyd y cyhoedd a'r amgylchedd 

(sydd wedi'u datganoli). 

 

Mae'r Cynghorwyr Cyfreithiol yn cytuno â'r datganiad a osodwyd gan Lywodraeth 

Cymru dyddiedig 11 Ionawr 2019 ynghylch effaith y Rheoliadau hyn. 

 

Mae'r crynodeb uchod a chynnwys y Memorandwm Esboniadol i'r Rheoliadau hyn 

yn cadarnhau eu heffaith. 

 

Nid yw'r Cynghorwyr Cyfreithiol yn ystyried bod unrhyw faterion arwyddocaol yn 

codi o dan baragraff 8 o'r Memorandwm ar Fil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) a 

Sefydlu Fframweithiau Cyffredin mewn perthynas â'r Rheoliadau hyn. 

 

Nid yw'r Cynghorwyr Cyfreithiol wedi nodi unrhyw reswm cyfreithiol i geisio 

cynnig cydsyniad o dan Reol Sefydlog 30A.10 mewn perthynas â'r Rheoliadau hyn. 
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DATGANIAD YSGRIFENEDIG 

GAN 

LYWODRAETH CYMRU 
 

 

TEITL  Rheoliadau Maeth (Diwygio etc.) (Ymadael â’r UE) 2019 

DYDDIAD  18 Ionawr 2019 

GAN  Rebecca Evans AC, Y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd 

 
Rheoliadau Maeth (Diwygio etc.) (Ymadael â’r UE) 2019 ("y Rheoliadau") - cadarnhaol 
- dyddiad gosod disgwyliedig  
 
Cyfraith yr UE a ddargedwir sy'n cael ei diwygio  

• Rheoliad (EC) 1924/2206 - gosod y fframwaith cyfreithiol y mae'n rhaid i fusnesau 
gydymffurfio ag ef os am wneud honiadau ynghylch maeth neu iechyd er mwyn sicrhau 
bod yr honiadau yn gywir ac nad yw defnyddwyr yn cael eu camarwain.  

• Rheoliad (EC) 353/2008 - sefydlu rheolau gweithredu ar gyfer ceisiadau i awdurdodi 
honiadau iechyd. 

• Rheoliad (EC) 2013/63 - mabwysiadu canllawiau i weithredu amodau penodol ar gyfer 
honiadau iechyd a osodir.  

• Rheoliad (EC) 907/2013 - gosod rheolau ar gyfer ceisiadau yn ymwneud â defnyddio 
disgrifyddion cyffredinol.  

• Rheoliad (EC) 984/2009 - gwrthod awdurdodi honiadau iechyd penodol ar fwyd, ac 
eithrio'r rhai sy'n cyfeirio at leihau afiechyd ac at ddatblygiad ac iechyd plant.  

• Rheoliad (EC) 1024/2009 - awdurdodi a gwrthod awdurdodi honiadau iechyd penodol ar 
fwyd yn cyfeirio at ostwng y perygl o afiechyd ac at ddatblygiad ac iechyd plant.  

• Rheoliad (EC) 1025/2009 - gwrthod awdurdodi honiadau iechyd penodol ar fwyd, ac 
eithrio'r rhai sy'n cyfeirio at ostwng y perygl o afiechyd ac at ddatblygiad ac iechyd plant.  

• Rheoliad (EC) 1167/2009 - gwrthod awdurdodi honiadau iechyd penodol ar fwyd, ac 
eithrio'r rhai sy'n cyfeirio at ostwng y perygl o afiechyd ac at ddatblygiad ac iechyd plant.  

• Rheoliad (EC) 1168/2009 - gwrthod awdurdodi honiad iechyd ar fwyd, ac eithrio'r rhai 
sy'n cyfeirio at ostwng y perygl o afiechyd ac at ddatblygiad ac iechyd plant. 

• Rheoliad (EU) 375/2010 - gwrthod awdurdodi honiad iechyd ar fwyd, ac eithrio'r rhai 
sy'n cyfeirio at ostwng y perygl o afiechyd ac at ddatblygiad ac iechyd plant. 
 
 

• Rheoliad (EU) 382/2010 - gwrthod awdurdodi honiadau iechyd penodol ar fwyd, ac 
eithrio'r rhai sy'n cyfeirio at ostwng y perygl o afiechyd ac at ddatblygiad ac iechyd plant.  

• Rheoliad (EC) 1925/2006 - pennu pa fitaminau, mwynau, a sylweddau penodol eraill y 
gellir eu hychwanegu at fwydydd; gosod sut y gall sylweddau newydd gael eu hasesu Tudalen y pecyn 93
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a'u cymeradwyo; ac amlinellu gofynion cyfansoddiadol a labelu ar gyfer bwydydd sydd â 
sylweddau wedi'u hychwanegu atynt. 

• Rheoliad (EC) 307/2012 - sefydlu rheolau gweithredu ar gyfer defnyddio pwerau i atal, 
cyfyngu, neu graffu ar sylwedd. 

• Rheoliad (EU) 489/2012 a oedd yn sefydlu rheolau gweithredu ar gyfer defnyddio 
Erthygl 16 o Reoliad (EC) 1925/2006 ar ychwanegu fitaminau, mwynau, a sylweddau 
penodol eraill at fwydydd yn cael ei ddiddymu. 

• Rheoliad (EC) 609/2013 - gosod rheolau cyffredinol ynghylch cyfansoddiad a labelu ar 
bedwar categori o fwyd sef fformiwla fabanod a fformiwla ddilynol, grawnfwydydd a 
bwydydd babanod wedi'u prosesu, bwyd at ddibenion meddygol arbennig (bwydydd 
angenrheidiol ar gyfer rheoli cyflyrau meddygol penodol) a chynnyrch amnewid deiet yn 
llwyr mewn deietau cyfyng o ran ynni er mwyn rheoli pwysau. 
 

• Rheoliad (EC) 983/2009 -  gosod gofynion ar sylweddau y gellir eu hychwanegu at 
ddibenion maeth penodol mewn bwydydd ar gyfer defnydd maeth arbennig. 

• Rheoliad (EC) 953/2009 - gosod gofynion ar sylweddau y gellir eu hychwanegu at 
ddibenion maeth penodol mewn bwydydd ar gyfer defnydd maeth arbennig.  

• Rheoliad Dirprwyedig (EU) 2016/128 - ategu Rheoliad (EU) 609/2013 o ran gofynion 
cyfansoddiad a gwybodaeth benodol ar gyfer bwydydd at ddibenion meddygol arbennig. 

 
Unrhyw effaith y gall yr OS ei chael ar gymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad a/neu 
ar gymhwysedd gweithredol Gweinidogion Cymru 
Mae'r Rheoliadau yn cynnwys darpariaeth sy'n galluogi Gweinidogion Cymru i arfer 
swyddogaethau mewn perthynas â Chymru yn ddilyffethair. Mae hefyd yn cynnwys 
darpariaeth lle gallai Gweinidogion Cymru ddarparu cydsyniad i'r Ysgrifennydd Gwladol 
arfer swyddogaethau mewn perthynas â Chymru ar eu rhan.  
 
Byddai swyddogaethau a drosglwyddir â chydsyniad i'r Ysgrifennydd Gwladol yn gyfystyr â 
swyddogaethau un o Weinidogion y Goron at ddibenion Atodlen 7B i Ddeddf Llywodraeth 
Cymru 2006. Mae'n bosibl, felly, fod hynny'n ystyriaeth berthnasol yng nghyd-destun 
cymhwysedd y Cynulliad i ddeddfu yn y meysydd hyn yn y dyfodol. 
 
Diben y diwygiadau  
Diben y diwygiadau yw cywiro diffygion sy'n codi wrth i'r DU ymadael â'r Undeb Ewropeaidd 
mewn deddfwriaeth uniongyrchol yr UE a ddargedwir yn ymwneud â maeth. Bydd y 
Rheoliadau yn gwneud diwygiadau technegol i gyfraith uniongyrchol yr UE a ddargedwir 
heb wneud unrhyw newid sylweddol i lefelau amddiffyn iechyd pobl nac i safon uchel y 
bwyd y mae defnyddwyr yn ei ddisgwyl mewn nwyddau a gynhyrchir yn y wlad hon a 
nwyddau sy'n cael eu mewnforio.   
 
Bydd y Rheoliadau yn gwneud cywiriadau technegol megis diddymu cyfeiriadau at 
sefydliadau'r UE ac unrhyw Aelod-wladwriaethau eraill, ac yn diffinio 'trydydd gwledydd' fel 
unrhyw wlad y tu allan i'r DU. 
 
Mae'r prif gywiriadau sy'n cael eu cynnig gan y Rheoliadau hyn yn cynnwys trosglwyddo'r 
swyddogaethau cynghori gwyddonol a ysgwyddir ar hyn o bryd gan Awdurdod Diogelwch 
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Bwyd Ewrop i gyrff priodol sydd eisoes yn bodoli yn y DU neu i Bwyllgor Honiadau Iechyd a 
Maeth newydd yn y DU. Bydd y pwyllgor newydd hwn yn cael ei sefydlu dan Public Health 
England, ac fe fydd yn gyfrifol am gadarnhau honiadau yn wyddonol a darparu cyngor i 
bedair gweinyddiaeth y DU am unrhyw honiadau iechyd a maeth a wneir yn y DU ar ôl 
ymadael.  
 
Mae'r OS a'r Memorandwm Esboniadol sy’n mynd gydag ef, ac sy'n nodi effaith pob un o'r 
diwygiadau, ar gael yma: https://beta.parliament.uk/work-packages/Bdvh0XZU 
 
Pam y rhoddwyd cydsyniad 
Nid oes gwahaniaeth rhwng Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU (yr Adran Iechyd a 
Gofal Cymdeithasol) o ran y polisi ar gyfer y cywiriad. Felly, byddai gwneud OSau ar wahân 
yng Nghymru ac yn Lloegr yn arwain at ddyblygu gwaith a chymhlethdod diangen i'r llyfr 
statud. Mae cydsynio i OS ar draws y DU yn sicrhau bod un fframwaith deddfwriaethol ar 
draws y DU sy'n hybu eglurder a hygyrchedd yn ystod y cyfnod hwn o newid. O dan yr 
amgylchiadau eithriadol hyn, mae Llywodraeth Cymru yn ystyried ei bod yn briodol i 
Lywodraeth y DU ddeddfu ar ein rhan yn yr achos hwn.  
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GWEINIDOGION Y DU SY'N GWEITHIO MEWN MEYSYDD 

DATGANOLEDIG   
 
 

77 - Rheoliadau Maeth (Diwygio etc.) (Ymadael â’r UE) 2019 
Dyddiad gosod yn Senedd y DU: 16 Ionawr 2019  

Sifftio  
A fydd angen sifftio yn Senedd y DU?  Na fydd 
Gweithdrefn:  Cadarnhaol 
Dyddiad trafod gan Bwyllgor Offerynnau 
Statudol Ewropeaidd Ty'r Cyffredin  

Amh   

Dyddiad trafod gan Bwyllgor Craffu ar Is-
deddfwriaeth Ty'r Arglwyddi 

21/01/2019 

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

Amh 

Datganiad ysgrifenedig o dan Reol 
Sefydlog 30C:   

Papur 13 

Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol 
o dan Reol Sefydlog 30A (oherwydd ei fod 
yn diwygio deddfwriaeth sylfaenol) 

Dim angen   

Gweithdrefn graffu  
Canlyniad y broses sifftio    Amh   
Y weithdrefn  Cadarnhaol  
Dyddiad trafod gan y Cyd-bwyllgor ar 
Offerynnau Statudol 

Ddim yn hysbys  

Dyddiad trafod gan Bwyllgor Offerynnau 
Statudol Ty'r Cyffredin 

Ddim yn hysbys  

Dyddiad trafod gan Bwyllgor Craffu ar Is-
deddfwriaeth Ty'r Arglwyddi 

Ddim yn hysbys  

Sylwadau  
 
Mae'r Datganiad Ysgrifenedig yn cyfeirio at Reoliadau a osodwyd gerbron 
Senedd y DU ar 16 Ionawr 2019. Ar ôl hynny cafodd y Rheoliadau eu tynnu 
yn ôl, a gosodwyd fersiwn newydd o Reoliadau ar 17 Ionawr. Nid yw'n glir 
pam mae Datganiad Ysgrifenedig Llywodraeth Cymru, a osodwyd ar 18 
Ionawr, yn cyfeirio at y Rheoliadau hynny a dynnwyd yn ôl. Codwyd 
ymholiad gyda swyddogion Llywodraeth Cymru. 
 
Bwriedir i'r Rheoliadau hyn gael eu gwneud gan Lywodraeth y DU yn unol 
ag adrannau 8(1) a 23, a pharagraff 21 o Atodlen 7 i Ddeddf yr Undeb 
Ewropeaidd (Ymadael) 2018. 
 
Diben yr offeryn hwn yw unioni diffygion yn neddfwriaeth y DU yn 
ymwneud â maeth, yn deillio o'r DU yn gadael yr Undeb Ewropeaidd 
(“UE”), pe bai'r DU yn gadael heb gytuno ar fargen. Mae'r offeryn hwn yn 
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diwygio deddfwriaeth ddomestig bresennol, a deddfwriaeth yr UE 
ddargedwir, yn ogystal â diddymu rhai darnau o ddeddfwriaeth trydyddol 
gysylltiedig yr UE na fydd yn gymwys i'r DU mwyach ar ôl gadael. 
 
Y meysydd pwnc a gwmpesir gan y ddeddfwriaeth maeth hon yw: 
honiadau maeth ac iechyd a wneir ar fwyd; ychwanegu fitaminau, 
mwynau a rhai sylweddau penodol eraill i fwydydd; cyfansoddiad a labelu 
ychwanegion bwyd; cyfansoddiad a labelu bwyd ar gyfer grwpiau 
penodol; a gwerthu cynnyrch sy'n cynnwys Kava-kava. 
 
Mae'r Cynghorwyr Cyfreithiol yn gwneud y sylwadau a ganlyn mewn 
perthynas â datganiad Llywodraeth Cymru dyddiedig 18 Ionawr 2019 
ynghylch effaith y Rheoliadau hyn:  

1. Nid yw'r datganiad yn gwneud yn glir bod y rhestr o gyfraith yr UE a 
ddargedwir a gaiff ei diwygio gan yr offeryn, fel y'i darperir yn y 
datganiad, yn rhestr gynhwysfawr. Mae cyfres o gyfraith yr UE a 
ddargedwir sy'n destun newidiadau mân a thechnegol gan yr 
offeryn hwn nad ydynt wedi'u cynnwys yn y rhestr yn natganiad 
Llywodraeth Cymru. 

2. Hefyd, mae cyfraith yr UE a ddargedwir a ganlyn wedi'u cynnwys yn 
y rhestr o gyfraith yr UE a ddargedwir sy'n cael ei diwygio, pan 
mewn gwirionedd maent yn cael eu dirymu gan yr offeryn hwn: 

- 2013/63/EU: Penderfyniad Gweithredu'r Comisiwn (sy'n cael ei alw 
yn Rheoliad (EC) 2013/63 mewn camgymeriad yn natganiad 
Llywodraeth Cymru) - mabwysiadu canllawiau i weithredu amodau 
penodol ar gyfer honiadau iechyd a osodir yn Erthygl 10 o Reoliad 
(EC) Rhif 1924/2006 Senedd Ewrop a'r Cyngor; 

- Rheoliad (EU) Rhif 907/2013 gosod rheolau ar gyfer ceisiadau yn 
ymwneud â defnyddio disgrifyddion cyffredinol (enwau); 

- Rheoliad (EU) 489/2012 a oedd yn sefydlu rheolau gweithredu ar 
gyfer defnyddio Erthygl 16 o Reoliad (EC) 1925/2006 Senedd Ewrop 
a'r Cyngor ar ychwanegu fitaminau, mwynau, a sylweddau penodol 
eraill at fwydydd (er, yn yr achos hwn, mae Cynghorwyr Cyfreithiol 
yn nodi bod y disgrifiad yn y rhestr yn gwneud yn glir y bydd 
Rheoliad (EU) Rhif 489/2012 yn cael ei ddirymu). 

3. Yn ogystal, mae gwall yn natganiad Llywodraeth Cymru, yn y rhestr 
o gyfraith ddiwygiedig yr UE a ddargedwir. Dylai'r pwynt bwled 
cyntaf nodi Rheoliad (EC) 1924/2006 (nid 1924/2206). 

4. Er bod y Rheoliadau hyn yn cynnwys darpariaeth sy'n galluogi 
Gweinidogion Cymru i arfer swyddogaethau o ran Cymru yn 
ddilyffethair, maent hefyd yn cynnwys darpariaeth lle gallai 
Gweinidogion Cymru roi cydsyniad i'r Ysgrifennydd Gwladol arfer 
swyddogaethau o ran Cymru ar eu rhan. 

5. Byddai swyddogaethau a drosglwyddir â chydsyniad i'r 
Ysgrifennydd Gwladol yn gyfystyr â swyddogaethau un o 
Weinidogion y Goron at ddibenion Atodlen 7B i Ddeddf 
Llywodraeth Cymru 2006. Mae'n bosibl, felly, fod hynny'n ystyriaeth 
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berthnasol yng nghyd-destun cymhwysedd y Cynulliad i ddeddfu yn 
y pynciau a amlinellir yn y crynodeb i'r adroddiad hwn yn y dyfodol. 

6.  
Ac eithrio'r pwyntiau a nodir uchod ym mharagraffau 1-5, mae’r crynodeb 
uchod a chynnwys y Memorandwm Esboniadol i’r Rheoliadau hyn yn 
cadarnhau eu heffaith.  
Nid yw Cynghorwyr Cyfreithiol o'r farn bod unrhyw faterion sylweddol yn 
codi o dan baragraff 8 o'r Memorandwm ar Fil yr Undeb Ewropeaidd 
(Ymadael) a Sefydlu Fframweithiau Cyffredin mewn perthynas â'r 
Rheoliadau hyn. 
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Mae cyfyngiadau ar y ddogfen hon
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Eitem 11Yn rhinwedd paragraff(au) vi o Reol Sefydlog 17.42
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Y Gwir Anrh/Rt Hon Mark Drakeford AC/AM 
 Prif Weinidog Cymru/First Minister of Wales 

 

 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1NA 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre:  

0300 0604400 

YP.PrifWeinidog@llyw.cymru • ps.firstminister@gov.wales   

 
Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 

gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  
 

We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 

in Welsh will not lead to a delay in responding.   

 
 
Eich cyf/Your ref: EJ/CE 
Ein cyf/Our ref:FM -/00858/18 
 
 
Elin Jones AC/AM 
Llywydd 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru 
Tŷ Hywel 
Bae Caerdydd 
Caerdydd 
CF99 1NA 
 
Llywydd@cynulliad.cymru          
            11 Ionawr 2019  
  
Annwyl Elin  
 
Rwyf yn ysgrifennu mewn ymateb i'ch llythyr 4 Rhagfyr at fy rhagflaenydd fel Prif Weinidog, 
ynghylch craffu ar ddeddfwriaeth sy'n ymwneud â Brexit a sut i sicrhau y gall y Cynulliad 
Cenedlaethol chwarae rhan lawn wrth ddeddfu ar gyfer Brexit.  
 
Mae dull gweithredu Llywodraeth Cymru'n adlewyrchu'r ffaith bod gwir angen ymateb i'r 
amgylchiadau eithriadol ynghylch Brexit, yn hytrach nag unrhyw ymdrech i lesteirio neu 
gyfyngu ar rôl y Cynulliad fel deddfwrfa. 
 
Gallaf gadarnhau bod y cywiriadau sy'n cael eu gwneud i'r ddeddfwriaeth a wneir yng 
Nghymru gan y Cynulliad a Gweinidogion Cymru, fel y bo modd gweithredu Llyfr Statud 
Cymru o hyd adeg ymadael â’r UE, yn cael eu cyflawni mewn hyd at 50 o Offerynnau 
Statudol, i'w gwneud gan Weinidogion Cymru, ac yn cael eu gosod yn y Cynulliad. Bydd 
hyn yn hwyluso gwaith craffu llawn gan y Cynulliad gan sicrhau bod y cywiriadau'n cael eu 
gwneud yn y ddwy iaith swyddogol. 
 
Er hynny, bu angen gweithio gyda Llywodraeth y DU ar agweddau eraill ar y broses o 
ddeddfu ar gyfer Brexit. 
 
Mae'n wir bod Gweinidogion Cymru'n ceisio pwerau dirprwyedig o dan dri o Filiau Brexit 
sydd gerbron Senedd y DU ar hyn o bryd, a'n bod yn mynd ar drywydd y dull gweithredu 
hwn, o dan yr amgylchiadau, yn hytrach na chyflwyno Biliau i'r Cynulliad. Rwyf yn cytuno 
nad yw'r weithdrefn Cydsyniad Deddfwriaethol a nodir yn Rheol Sefydlog 29 yn caniatáu i'r 
Aelodau graffu ar y ddeddfwriaeth hon gyda'r un manylder ag ar gyfer Bil gan y Cynulliad. 
Er hynny, pan fyddwn yn siarad am wneud penderfyniadau deddfwriaethol ar sail  
effeithlonrwydd, rhaid cydnabod nad cyfleuster gweinyddol yn unig yw hyn. Ni fyddem wedi 
llwyddo i gyflwyno'r swmp hwn o ddeddfwriaeth gerbron y Cynulliad mewn amserlen mor 
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gywasgedig. Bydd Llywodraeth Cymru, i'r graddau y bo modd yn yr amserlen sydd gennym, 
yn ceisio hwyluso gwaith craffu gan y Cynulliad trwy ymgysylltu amserol ac ymatebol. 
 
Fel y gwyddoch, ers Mai 2016, mae'r Cynulliad wedi pasio deg Bil (un ohonynt yn aros am y 
Cydsyniad Brenhinol), ac ar hyn o bryd mae pedwar Bil gerbron y Cynulliad i'w hystyried. O 
safbwynt is-ddeddfwriaeth, mewn blwyddyn nodweddiadol, mae rhyw 150 o Offerynnau 
Statudol yn cael eu gosod yn y Cynulliad.  
 
Pe baem wedi penderfynu bod holl ddeddfwriaeth ymadael â'r UE mewn meysydd 
datganoledig yn mynd i gael ei gwneud yng Nghymru, yna rhwng Medi 2018 a Mawrth 2019 
byddai wedi bod yn ofynnol gosod 200 o Offerynnau Statudol ychwanegol a 4-6 o Filiau 
ychwanegol yn y Cynulliad. Hyd yn oed pe bai modd atal holl fusnes arall y Llywodraeth a'r 
Cynulliad am y cyfnod hwn, byddai rhaglen ddeddfwriaethol Brexit wedi gofyn am dreulio 
chwe mis o amser y Cynulliad a'r Llywodraeth yn gwneud mwy o ddeddfwriaeth nag a wneir 
mewn blwyddyn yng Nghymru fel rheol. Ni fyddai modd pasio'r Biliau angenrheidiol yn yr 
amser hwnnw trwy ddilyn gweithdrefn garlam a fyddai'n cyfyngu ar allu'r Cynulliad i graffu 
arnynt. 
 
Ar hyn o bryd rwyf yn disgwyl i 140-150 o Offerynnau Statudol ymadael â’r UE gan 
Lywodraeth y DU gael eu gwneud mewn meysydd sydd wedi'u datganoli i Gymru cyn y 
diwrnod ymadael, er y gallai'r nifer hwn newid wrth i Offerynnau Statudol gael eu huno neu 
eu dadgyfuno. Bydd bron pob un o'r rhain yn gorfod cael cydsyniad Gweinidogion Cymru 
trwy'r broses a nodir yn y Cytundeb Rhynglywodraethol.  
 
Mae Gweinidogion Cymru yn cydsynio i Offerynnau Statudol y DU yn unig lle nad oes 
gwahaniaeth o ran polisi rhwng Cymru a'r DU, ac ar y sail  honno nid yw'r Offerynnau 
Statudol yn sensitif yn wleidyddol. Gwneir yr Offerynnau Statudol hyn at ddibenion gwneud 
cywiriadau fel y bydd modd gweithredu'r llyfr statud adeg ymadael â’r UE ac maent yn cael 
eu gwneud gan Lywodraeth y DU, gyda chydsyniad Gweinidogion Cymru. 
 
Mae Llywodraeth yr Alban yn mabwysiadu'r un dull gweithredu ag sydd gennym yng 
Nghymru gyda nifer tebyg o Offerynnau Statudol yn cael eu symud ymlaen gan Lywodraeth 
y DU ar ran yr Alban. 
 
Mae eich llythyr yn crybwyll y defnydd o bwerau cydredol. Mae penderfyniadau ynghylch 
pwy a ddylai arfer pwerau a roddir i endidau'r UE ar ôl ymadael yn cael eu hystyried yng 
nghyd-destun pob Offeryn Statudol, yn dibynnu ar natur y pŵer o dan sylw, ac a oes 
ffactorau'n bodoli sy'n golygu nad yw'n ddymunol i weinyddiaeth arfer y pŵer hwnnw heb 
ymwneud gweinyddiaeth arall. Lle bo swyddogaeth o fewn maes sydd wedi'i ddatganoli i 
Gymru, ein safbwynt diofyn yw y dylid cyflwyno'r swyddogaeth berthnasol i Weinidogion 
Cymru neu i gorff cyhoeddus priodol yng Nghymru. Er hynny, ceir nifer o amgylchiadau lle 
na fydd y safbwynt diofyn yn briodol nac yn ymarferol. Mae'r rhain yn debygol o godi, er 
enghraifft: 

 Lle bo natur drawsffiniol darparu gwasanaethau'n gofyn am gydweithredu agos 
rhwng y ddwy wlad, er budd dinasyddion neu i osgoi gosod baich diangen ar 
sefydliadau. Gallai hyn fod oherwydd y ffordd y mae pobl neu nwyddau'n teithio dros 
y ffin, neu nodweddion daearyddol arbennig y ffin.  

 Mae'r agweddau datganoledig a heb eu datganoli ym maes cyflawni  polisi yn cyd-
blethu gymaint â'i gilydd, fel nad yw'n ymarferol i'r elfennau datganoledig gael eu 
cyflawni heb gyfeirio at yr elfennau heb eu datganoli, neu i'r gwrthwyneb.    

 
Yn yr achosion hyn mae ystod o opsiynau ar gyfer sut y gellir arfer swyddogaethau, ac 
mae'r Gweinidogion yn dod i benderfyniad ar bob un o Offerynnau Statudol unigol y DU ar 
ôl ystyried yr holl faterion perthnasol. Un o ganlyniadau cynnwys y ddwy weinyddiaeth yn y 
gwaith o arfer swyddogaethau yw creu pwerau cydredol.  
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Mae'r Cynulliad wedi diwygio Rheolau Sefydlog i hwyluso craffu ar Offerynnau Statudol 
ymadael â’r UE gan Lywodraeth y DU. Mae fy swyddogion wedi ymateb iddynt trwy osod 76 
o ddatganiadau ysgrifenedig yn eu cylch pan gânt eu gosod yn Senedd y DU a hefyd 14 o 
Femoranda Cydsyniad Offerynnau Statudol. Caf ar ddeall fod y Pwyllgor Materion 
Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol yn bwriadu cynhyrchu adroddiad ar ôl toriad y Cynulliad ar 
y datganiadau ysgrifenedig sydd wedi'u gosod hyd yn hyn. Edrychaf ymlaen at gael yr 
adroddiad hwnnw ac at ystyried unrhyw welliannau y mae'r Pwyllgor yn eu hargymell.  
 
Rwyf yn anfon copi o'r llythyr hwn at Gadeiryddion Pwyllgorau'r Cynulliad, y Gweinidog 
Cyllid a'r Trefnydd a'r Darpar Gwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Brexit. 
 
Rwyf yn gobeithio bod cynnwys y llythyr hwn yn rhoi sicrwydd bod y penderfyniadau a wneir 
gan Weinidogion Cymru wedi'u cynllunio i gydbwyso'r set eithriadol o alwadau sy'n cael eu 
creu gan Brexit, a bod Llywodraeth Cymru'n wedi ymrwymo o hyd i ddarparu'r cyfleoedd 
ymarferol mwyaf posibl ar gyfer craffu ar y camau deddfwriaethol hynny sydd â diben 
perthnasol, yn hytrach na thechnegol yn unig. Rydym wedi ymrwymo, wrth gwrs, i gadw hyn 
i gyd o dan ystyriaeth ac rydym yn croesawu'r ddeialog ar y materion hyn y mae eich llythyr 
wedi'i sbarduno.  
 

Yn gywir 

 
MARK DRAKEFORD 
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Croesewir gohebiaeth yn Gymraeg neu Saesneg / We welcome correspondence in Welsh or English 

 

 

 

 

Y Gwir Anrh Carwyn Jones AC 

Prif Weinidog Cymru 

Llywodraeth Cymru 

Bae Caerdydd 

CF99 1NA 

 

 

Eich cyf:  

Ein cyf: EJ/CE 

 

 

4 Rhagfyr 2018 

 

 

Annwyl Carwyn 

Yng nghyfarfod Fforwm y Cadeiryddion ar 28 Tachwedd 2018 trafodwyd rôl y 

Cynulliad a'i bwyllgorau wrth graffu ar ddeddfwriaeth sy'n ymwneud â Brexit.  

Mynegodd y Cadeiryddion bryder sydd ganddynt ynghylch rôl y Cynulliad yn y 

broses o ddeddfu ar gyfer Brexit. 

Dywedodd y Cadeiryddion fod Llywodraeth Cymru wedi ceisio pwerau dirprwyedig 

i Weinidogion Cymru yn nifer o Filiau'r DU sy'n ymwneud â Brexit, yn hytrach na 

chyflwyno ei Biliau ei hun i'r Cynulliad graffu arnynt.  O ran yr is-ddeddfwriaeth 

sydd ei hangen i gywiro'r llyfr statud cyn ymadael â'r Undeb Ewropeaidd, deallaf 

eich bod wedi cytuno i gyfran sylweddol o'r ddeddfwriaeth hon gael ei gwneud 

gan Weinidogion y DU, gan ddefnyddio pwerau cydredol ar ran Gweinidogion 

Cymru. 

Er fy mod i, a Fforwm y Cadeiryddion, yn deall eich bod wedi gwneud y 

penderfyniadau hyn ar sail effeithlonrwydd i'r llywodraethau sy'n rhan o'r broses, y 

pryder a fynegwyd gan y Cadeiryddion yw bod hyn yn dod ar draul rôl y Cynulliad 

ac felly gallu'r Aelodau i gynrychioli buddiannau pobl Cymru yn effeithiol yn y 

broses o ddeddfu ar gyfer Brexit. 

Wrth gynrychioli'r safbwyntiau a fynegwyd imi gan y Cadeiryddion, a chan 

weithredu er budd sefyllfa'r Cynulliad ym mhroses Brexit, rwy'n pryderu mai 

effaith gronnol y penderfyniadau hyn gan Lywodraeth Cymru yw anwybyddu rôl y 

Cynulliad yn anfwriadol. 

Tudalen y pecyn 120



 

Rwy'n siŵr y byddech yn cytuno bod craffu ar ddeddfwriaeth sy'n dod o fewn 

cymhwysedd y Cynulliad neu Weinidogion Cymru, yn enwedig mewn perthynas â 

meysydd polisi pwysig sy'n effeithio ar ddinasyddion, yn elwa o waith craffu llawer 

mwy penodol i Gymru pan gaiff ei hystyried gan y Cynulliad. 

Nid yw'r cyfle cyfyngedig ar gyfer gwaith craffu a gynigir gan gonfensiynau 

cydsyniad deddfwriaethol a gweithdrefnau cysylltiedig yn cyd-fynd â phrosesau 

craffu deddfwriaethol llawn y Cynulliad. 

At hynny, mae gwaith craffu deddfwriaethol gan y Cynulliad yn cynnig proses fwy 

hygyrch a thryloyw i randdeiliaid Cymru a'r cyhoedd, yn ogystal â sicrhau bod y 

gyfraith yn cael ei gwneud yn ein dwy iaith swyddogol. 

Yn union fel yr ydych wedi ymdrechu i sicrhau rôl i Lywodraeth Cymru ym 

mhroses Brexit, rhaid imi sicrhau bod y Cynulliad, a'i Aelodau, yn gallu chwarae'r 

rôl lawn y cawsant eu hethol i'w chyflawni. 

Rwy'n deall bod pwyllgorau'r Cynulliad yn bwriadu ymgymryd â gwaith pellach yn 

y maes hwn ac rwy'n siŵr y byddant yn parhau i godi materion gyda chi a 

Gweinidogion Cymru. 

Yn y cyfamser, gofynnaf ichi ystyried y pryderon a fynegwyd a byddwn yn 

ddiolchgar am eich sylwadau ar sut y gallech sicrhau bod Llywodraeth Cymru yn 

gwneud popeth o fewn ei gallu i alluogi'r Cynulliad i chwarae ei ran lawn wrth 

ddeddfu ar gyfer Brexit. 

Rwyf wedi anfon copi o'r llythyr hwn at Gadeiryddion pwyllgorau'r Cynulliad, 

Arweinydd y Tŷ, ac Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid (yn sgil ei rôl ym mhroses 

Brexit). 

Yn gywir 

 

Elin Jones AC 

Llywydd 
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