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DYDDIAD  15 Chwefror 2019 

GAN  Rebecca Evans AC, Y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd 

 
Rheoliadau'r Polisi Pysgodfeydd Cyffredin a Dyframaethu (Diwygio etc) (Ymadael â'r 
UE) 2019 
 
Y gyfraith sy'n cael ei diwygio 
 
Offerynnau Ewropeaidd sy'n Uniongyrchol Gymwys  
• Rheoliad y Cyngor (EC) Rhif 1005/2008 dyddiedig 29 Medi 2008 sy'n sefydlu system 

gymunedol i rwystro, atal a dileu pysgota anghyfreithlon, pysgota na roddwyd gwybod 
amdano a physgota heb ei reoleiddio, gan ddiwygio Rheoliadau (EEC) Rhif 2847/93, 
(EC) Rhif 1936/2001 ac (EC) Rhif 601/2004 a diddymu Rheoliadau (EC) Rhif 1093/94 
ac (EC) Rhif 1447/1999. 

• Rheoliad Rhif 1026/2012 dyddiedig 25 Hydref 2012 ar fesurau penodol er mwyn diogelu 
stociau pysgod mewn perthynas â gwledydd sy'n caniatáu pysgota nad yw'n 
gynaliadwy. 

• Rheoliad (EC) Rhif 1100/2007 dyddiedig 18 Medi 2007 sy'n sefydlu mesurau ar gyfer 
adfer y stoc o lyswennod Ewropeaidd. 

• Rheoliad (EC) Rhif 1224/2009 dyddiedig 20 Tachwedd 2009 sy'n sefydlu system reoli 
gymunedol ar gyfer sicrhau y cydymffurfir â rheolau'r Polisi Pysgodfeydd Cyffredin, gan 
ddiwygio Rheoliadau (EC) Rhif 847/96, (EC) Rhif 2371/2002, (EC) Rhif 811/2004, (EC) 
Rhif 768/2005, (EC) Rhif 2115/2005, (EC) Rhif 2166/2005, (EC) Rhif 388/2006, (EC) 
Rhif 509/2007, (EC) Rhif 676/2007, (EC) Rhif 1098/2007, (EC) Rhif 1300/2008, (EC) 
Rhif 1342/2008 a diddymu Rheoliadau (EEC) Rhif 2847/93, (EC) Rhif 1627/94 ac (EC) 
Rhif 1966/2006. 

• Rheoliad y Cyngor (EC) Rhif 2406/96 sy'n pennu safonau marchnata cyffredin ar gyfer 
cynhyrchion pysgodfeydd penodol. 

• Rheoliad (EU) Rhif 1380/2013 dyddiedig 11 Rhagfyr 2013 ar y Polisi Pysgodfeydd 
Cyffredin, gan ddiwygio Rheoliadau'r Cyngor (EC) Rhif 1954/2003 ac (EC) Rhif 
1224/2009 a diddymu Rheoliadau'r Cyngor (EC) Rhif 2371/2002 ac (EC) Rhif 639/2004 
a Phenderfyniad y Cyngor 2004/585/EC. 

• Rheoliad y Cyngor (EEC) Rhif 1536/92 dyddiedig 9 Mehefin 1992 sy'n pennu safonau 
marchnata cyffredin ar gyfer tiwna a bonito cadw. 



• Rheoliad y Cyngor (EC) Rhif 1954/2003 dyddiedig 4 Tachwedd 2003 ar reoli'r ymdrech 
bysgota sy'n ymwneud ag ardaloedd ac adnoddau pysgota cymunedol penodol ac 
addasu Rheoliad (EC) Rhif 2847/93 a diddymu Rheoliadau (EC) Rhif 685/95 ac (EC) 
Rhif 2027/95. 

• 2016/2336 Senedd Ewrop a'r Cyngor dyddiedig 14 Rhagfyr 2016 sy'n pennu amodau 
penodol ar gyfer pysgota am stociau'r dyfnfor yn ardal dde-ddwyreiniol yr Iwerydd a 
darpariaethau ar gyfer pysgota yn nyfroedd rhyngwladol ardal dde-ddwyreiniol yr 
Iwerydd a diddymu Rheoliad y Cyngor (EC) Rhif 2347/2002. 

• Rheoliad (EU) 2017/1004 dyddiedig 17 Mai 2017 ar sefydlu fframwaith i'r Undeb ar 
gyfer casglu, rheoli a defnyddio data yn y sector pysgodfeydd ac ar gyfer cefnogi cyngor 
gwyddonol am y Polisi Pysgodfeydd Cyffredin a diddymu Rheoliad y Cyngor (EC) Rhif 
199/2008. 

• Rheoliad (EU) Rhif 2017/1130 Senedd Ewrop a'r Cyngor dyddiedig 14 Mehefin 2017 
sy'n diffinio nodweddion cychod pysgota. 

• Rheoliad y Cyngor (EEC) 2136/89 dyddiedig 21 Mehefin 1989 sy'n pennu safonau 
marchnata cyffredin ar gyfer sardîns cadw. 

• Rheoliad (EU) Rhif 508/2014 Senedd Ewrop a'r Cyngor dyddiedig 15 Mai 2014 ar 
Gronfa'r Môr a Physgodfeydd Ewrop. 

• Rheoliad y Cyngor (EC) Rhif 1386/2007 dyddiedig 22 Hydref 2007 sy'n pennu mesurau 
diogelu a gorfodi sy'n gymwys yn Ardal Reoleiddiol Sefydliad Pysgodfeydd Gogledd-
orllewin yr Iwerydd.   

• Rheoliad y Cyngor (EC) Rhif 2115/2005 dyddiedig 20 Rhagfyr 2005 sy'n sicrhau bod 
cynllun adfer ar gyfer lleden yr Ynys Las yn rhan o fframwaith Sefydliad Pysgodfeydd 
Gogledd-orllewin yr Iwerydd.  

• Rheoliad (EU) Rhif 1236/2010 Senedd Ewrop a'r Cyngor dyddiedig ar 15 Rhagfyr 2010 
sy'n pennu cynllun rheoli a gorfodi sy'n gymwys yn yr ardal yr ymdrinnir â hi yn y 
Confensiwn ar gydweithredu amlochrog yn y dyfodol ym mhysgodfeydd Gogledd-
ddwyrain yr Iwerydd.   

• Rheoliad Gweithredu’r Comisiwn (EU) Rhif 433/2012 dyddiedig 23 Mai 2012 sy'n pennu 
rheolau manwl ar gyfer cymhwyso Rheoliad (EU) Rhif 1236/2010 Senedd Ewrop a'r 
Cyngor, gan bennu cynllun rheoli a gorfodi sy'n gymwys yn ardal y Confensiwn ar 
gydweithredu amlochrog yn y dyfodol ym mhysgodfeydd Gogledd-ddwyrain yr Iwerydd.    

• Rheoliad (EU) 2017/2107 Senedd Ewrop a'r Cyngor dyddiedig 15 Tachwedd 2017 sy'n 
pennu mesurau rheoli, cadwraeth a diogelu sy'n gymwys yn ardal Confensiwn y 
Comisiwn Rhyngwladol dros Gadwraeth Tiwna'r Iwerydd (ICCAT).   

• Rheoliad (EU) 2016/1627 Senedd Ewrop a'r Cyngor dyddiedig 14 Medi 2016 ar gynllun 
adfer amlflwydd ar gyfer tiwna asgell-las yn Nwyrain yr Iwerydd a Môr y Canoldir.  

• Rheoliad Dirprwyedig y Comisiwn (EU) Rhif 2015/98 ar weithredu rhwymedigaethau 
rhyngwladol yr Undeb dan y Confensiwn Rhyngwladol dros Gadwraeth Tiwna'r Iwerydd 
a'r Confensiwn ar Gydweithredu Amlochrog ym Mhysgodfeydd Gogledd-orllewin yr 
Iwerydd yn y dyfodol.   

• Rheoliad y Cyngor (EC) Rhif 850/98 er mwyn sicrhau cadwraeth adnoddau 
pysgodfeydd drwy fesurau technegol er mwyn diogelu organebau morol ifanc.   

• Rheoliad y Cyngor (EC) Rhif 1984/2003 dyddiedig 8 Ebrill 2003 sy'n cyflwyno system ar 
gyfer monitro masnach pysgod cleddyf a thiwna llygaid mawr o fewn y Gymuned.   

• Rheoliad y Cyngor (CE) Rhif 1185/2003 dyddiedig 26 Mehefin 2003 ynghylch tynnu 
esgyll morgwn ar gychod.  



• Rheoliad y Cyngor (EC) Rhif 520/2007 dyddiedig 7 Mai 2007 sy'n pennu mesurau 
technegol i ddiogelu stociau penodol o bysgod mudol iawn.   

• Rheoliad y Comisiwn (EEC) Rhif 3440/84 ar atodi dyfeisiau i dreillrwydi, rhwydi sân 
Danaidd a rhwydi tebyg.  

• Rheoliad y Comisiwn (EC) Rhif 494/2002 sy'n sefydlu mesurau technegol ychwanegol 
ar gyfer adfer stoc cegdduon yn is-ardaloedd  III, IV, V, VI a VII ICES ac isadrannau a, 
b, d ac e VII ICES.   

• Rheoliad Gweithredu'r Comisiwn (EU) Rhif 737/2012 ar amddiffyn stociau penodol yn y 
Môr Celtaidd.   

• Rheoliad y Cyngor (EC) Rhif 812/2004 sy'n nodi mesurau o ran dalfeydd damweiniol o 
deulu'r morfil mewn pysgodfeydd.   

• Rheoliad y Comisiwn (EC) Rhif 1922/1999 sy'n pennu rheolau manwl ar gyfer 
cymhwyso Rheoliad y Cyngor (EC) Rhif 850/98 ynghylch o dan ba amodau y caiff 
cychod sy'n fwy na wyth metr o hyd ddefnyddio treillrwydi trawst o fewn dyfroedd 
penodol o'r Gymuned.   

• Rheoliad y Comisiwn (EEC) Rhif 3440/84 ar atodi dyfeisiau i dreillrwydi, rhwydi sân 
Danaidd a rhwydi tebyg.   

• Rheoliad y Cyngor (EC) Rhif 894/97  sy'n pennu mesurau technegol penodol i ddiogelu 
adnoddau pysgodfeydd.   

• Rheoliad y Cyngor (EC) Rhif 2549/2000 sy'n sefydlu mesurau technegol ychwanegol ar 
gyfer adfer y stoc o benfreision ym Môr Iwerddon (Is-adran VIIa ICES).   

• Rheoliad y Cyngor (EEC) Rhif 1638/87 sy'n pennu isafswm maint y rhwyllau ar gyfer 
treillrwydi a ddefnyddir i bysgota am swtan glas yn y rhan honno o'r ardal yr ymdrinnir â 
hi yn y Confensiwn ar Gydweithredu Amlochrog ym Mhysgodfeydd Gogledd-ddwyrain yr 
Iwerydd sy'n ymestyn y tu hwnt i'r dyfroedd morol o fewn awdurdodaeth pysgodfeydd 
Partïon sydd wedi Ymrwymo i'r Confensiwn.   

• Rheoliad y Comisiwn (EC) Rhif 2056/2001 sy'n sefydlu mesurau technegol ychwanegol 
ar gyfer adfer y stociau penfreision ym Môr y Gogledd ac i'r Gorllewin o'r Alban.   

• Rheoliad (EU) 2018/973 Senedd Ewrop a'r Cyngor sy'n sefydlu cynllun amlflwydd ar 
gyfer stociau dyfnforol ym Môr y Gogledd a'r pysgodfeydd sy'n gorbysgota'r stociau 
hynny, gan nodi manylion gweithredu’r rhwymedigaeth lanio ym Môr y Gogledd. 
 

Deddfwriaeth Ddomestig  
 Rheoliadau Pysgota Môr (Gorfodi) 2018. 
 
Deddfwriaeth Ewropeaidd i gael ei ddirymu 
 Rheoliad y Cyngor (EU) 2018/120 dyddiedig 23 Ionawr 2018 sy'n pennu'r cyfleoedd ar 

gyfer 2018 i bysgota stociau pysgod a grwpiau o stociau pysgod penodol, sy'n gymwys i 
ddyfroedd yr Undeb ac, ar gyfer cychod pysgota'r Undeb, mewn dyfroedd penodol nad 
ydynt yn perthyn i'r Undeb, ac sy'n diwygio Rheoliad (EU) 2017/127; 

 Penderfyniad Gweithredu'r Comisiwn dyddiedig 19 Mawrth 2014 sy'n sefydlu rhaglen 
rheoli ac archwilio benodol ar gyfer pysgodfeydd sy'n gorbysgota stociau o diwna 
asgell-las yn Nwyrain yr Iwerydd a Môr y Canoldir, pysgod cleddyf ym Môr y Canoldir ac 
ar gyfer pysgodfeydd sy'n gorbysgota stociau o sardîns a brwyniaid yng Ngogledd yr 
Adriatig; 

 Rheoliad y Cyngor (EC) Rhif 1967/2006 dyddiedig 21 Rhagfyr 2006 sy'n ymwneud â 
mesurau rheoli ar gyfer pysgota adnoddau pysgodfeydd yn gynaliadwy ym Môr y 



Canoldir, gan ddiwygio Rheoliad (EEC) Rhif 2847/93 a diddymu Rheoliad (EC) Rhif 
1626/94; 

 Rheoliad y Cyngor (EC) Rhif 850/98 er cadwraeth adnoddau pysgodfeydd drwy fesurau 
technegol yn y Baltig, y Belts a'r Sound. 

 
Unrhyw effaith y gall yr OS ei gael ar gymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad a/neu 
ar gymhwysedd gweithredol Gweinidogion Cymru. 
Mae pysgodfeydd yn faes sydd wedi'i ddatganoli, ac mae gan Cynulliad Cenedlaethol 
Cymru (y "Cynulliad") gymhwysedd deddfwriaethol eang yn y maes hwn mewn perthynas â 
Chymru. 
 
Mae'r offeryn yn rhoi swyddogaethau gweinyddol a deddfwriaethol ar Weinidogion Cymru 
yn ddilyffethair. Mae'r offeryn hefyd yn rhoi swyddogaethau ar yr Ysgrifennydd Gwladol i 
arfer swyddogaethau mewn perthynas â Chymru gyda chysyniad Gweinidogion Cymru, ac 
mewn achosion penodol yn ddilyffethair.  
 
Gallai swyddogaethau a drosglwyddir i'r Ysgrifennydd Gwladol i'w harfer yn gydamserol 
gyda Gweinidogion Cymru fod 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.  
 
Gallai swyddogaethau a drosglwyddir â chydsyniad i'r Ysgrifennydd Gwladol fod yn gyfystyr 
â swyddogaethau un o Weinidogion y Goron at ddibenion Atodlen 7B i Ddeddf Llywodraeth 
Cymru 2006. Pe bai'r Cynulliad yn cyflwyno Bil yn y dyfodol i geisio dileu neu addasu'r 
swyddogaethau hyn, gallai hynny olygu y bydd gofyn ymgynghori â Llywodraeth y DU.  
 
Diben y diwygiadau  
Mae'r offeryn yn gwneud newidiadau o ran gweithredadwyedd o dan adran 8 o Atodlen 7 i 
Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018, a pharagraff 21(b) ohoni, i'r offerynnau y 
cyfeirir atynt uchod, er mwyn mynd i'r afael â diffygion mewn deddfwriaeth sy'n ymwneud â'r 
Polisi Pysgodfeydd Cyffredin, o ganlyniad i'r DU yn ymadael â’r Undeb Ewropeaidd. Bydd 
newidiadau hyn yn sicrhau bod pysgota yn nyfroedd y DU yn parhau i gael eu rheoleiddio 
mewn ffordd gynaliadwy ar ôl i'r DU ymadael â’r UE, ond nid oes unrhyw newidiadau o 
sylwedd yn cael eu gwneud i effaith y Polisi Pysgodfeydd Cyffredin nac i'r ffordd y mae 
pysgodfeydd yn ymgymryd â'u gweithgareddau. 
 
Mae'r Rheoliadau a'r Memorandwm Esboniadol cysylltiedig, sy'n nodi effaith y diwygiadau, 
i'w gweld yma: https://beta.parliament.uk/work-packages/BQ7x1NiI 
 
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. Ar ôl ystyried yn llawn ac yn ofalus y diwygiadau arfaethedig, asesiad o'r 
cyfarwyddiadau polisi a dadansoddiad cyfreithiol o'r gwaith drafftio, 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 2018 gan Is-bwyllgor y Cabinet ar y Trefniadau Pontio 
Ewropeaidd.  
 


