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Rheoliadau Cludo Sylweddau Ymbelydrol (Ymadael â'r EU) 2018 
 
Y gyfraith sy'n cael ei diwygio 
Mae Rheoliadau 2018 yn cynnwys darpariaethau sydd mewn maes lle y mae cymhwysedd 
wedi ei ddatganoli; mae'r OS hwn yn dirymu'r ddeddfwriaeth ganlynol i'r graddau y mae'n 
gymwys o fewn cyfraith y DU ac mae'n cymryd ei lle i'r graddau y bo hynny'n bosibl: 
 
Deddfwriaeth yr UE sy'n uniongyrchol gymwys  
Rheoliad gan y Cyngor (Euratom) Rhif 1493/93 ynghylch cludo sylweddau ymbelydrol 
rhwng Aelod-Wladwriaethau (Rheoliad Euratom). 
 
Unrhyw effaith y gall yr OS ei chael ar gymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad a/neu 
gymhwysedd gweithredol Gweinidogion Cymru 
Nid yw'r OS yn cyfyngu ar gymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad nac ar gymhwysedd 
gweithredol Gweinidogion Cymru ac nid yw ychwaith yn cael effaith negyddol arnynt.  
 
Diben y diwygiadau  
O dan y Cytundeb Ymadael (adran 3) byddai Rheoliad Euratom, fel deddfwriaeth yr UE sy'n 
uniongyrchol gymwys i'r UE, yn dod yn gyfraith yr UE a ddargedwir. Ni fyddai modd ei 
weithredu gan ei fod yn gymwys i 'gludo sylweddau rhwng Aelod-Wladwriaethau'.  Os na 
fydd unrhyw gytundeb, mae deddfwriaeth yn ofynnol er mwyn gwneud iawn am hyn a 
sicrhau gweithredadwyedd ar y diwrnod ymadael.   
 
Nid yw'r OS hwn yn diwygio'r ddeddfwriaeth bresennol, eithr mae'n cyflwyno trefn i gymryd 
ei lle, i'r graddau y bo hynny'n bosibl, mewn perthynas â hysbysu ymlaen llaw ynghylch 
cludo sylweddau ymbelydrol i mewn i'r DU o Aelod-Wladwriaethau'r UE ar ôl i'r DU ymadael 
â'r Undeb Ewropeaidd.  
 
Mae'r OS yn dirymu Rheoliad Euratom o'r diwrnod ymadael ymlaen.  
 



Mae'r OS yn gosod rhwymedigaethau ar weithredwyr domestig, a'r rheoleiddiwr 
amgylcheddol datganoledig perthnasol, mewn perthynas â llwythi o sylweddau ymbelydrol 
sy'n cael eu cludo i'r DU o un o Aelod-Wladwriaethau'r UE.  Heb y darpariaethau a nodir yn 
yr OS hwn ni fyddai gofyniad cyfreithiol uniongyrchol i hysbysu rheoleiddwyr amgylcheddol 
ymlaen llaw ynghylch sylweddau ymbelydrol sy'n cael eu cludo i'r DU o Aelod-
Wladwriaethau'r UE.  
 
Mae'r Offeryn Statudol a'r Memorandwm Esboniadol sy’n mynd gydag ef, ac sy'n nodi 
effaith pob un o'r diwygiadau, ar gael yma: https://www.gov.uk/eu-withdrawal-act-2018-
statutory-instruments/the-shipments-of-radioactive-substances-eu-exit-regulations-2018 
 
Pam y rhoddwyd cydsyniad 
Rhoddwyd cydsyniad i Lywodraeth y DU wneud y cywiriadau hyn o ran ac ar ran Cymru, am 
resymau’n ymwneud ag effeithlonrwydd, hwylustod ac oherwydd natur dechnegol y 
diwygiadau. Mae’r diwygiadau wedi cael eu hystyried yn llawn; ac nid oes unrhyw 
wahaniaeth o ran polisi. Diben y diwygiadau hyn yw sicrhau bod y llyfr statud yn parhau i 
weithio ar ôl i’r DU ymadael â’r UE. Mae hyn yn unol â’r egwyddorion ar gyfer cywiro y 
cytunwyd arnynt ym mis Mai gan Is-bwyllgor y Cabinet ar Bontio Ewropeaidd.  
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