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Beth allai cytundebau masnach ar ôl Brexit
ei olygu i iechyd y cyhoedd yng Nghymru?

28 Hydref 2021

Diben y nodyn briffio hwn:
Yn dilyn ei hymadawiad â’r Undeb Ewropeaidd (UE), mae Llywodraeth y DU yn negodi
cytundebau masnach rhyngwladol am y tro cyntaf mewn bron i 50 mlynedd. Bydd y nodyn
briffio hwn yn edrych ar beth yw cytundebau masnach a pham mae ganddynt ganlyniadau
pwysig i iechyd a llesiant gwlad. Bydd yn crynhoi dadansoddiad cychwynnol o’r cytundebau
masnach newydd sy’n cael eu taro gan Lywodraeth y DU i dynnu sylw at rai o’r cyfleoedd a’r
risgiau i iechyd y cyhoedd, ac archwilio beth allai hyn ei olygu i Gymru.
Mae’r briff hwn ar gyfer gweithwyr proffesiynol iechyd y cyhoedd a swyddogion sy’n gweithio
ar bolisi iechyd y cyhoedd sydd â diddordeb mewn sut y gall Brexit a chytundebau masnach
effeithio ar eu gwaith, ac i swyddogion y DU a Chymru sy’n gweithio ym maes polisi masnach
godi ymwybyddiaeth o berthnasedd masnach i iechyd a llesiant pobl Cymru.

Pwyntiau allweddol:
■ Gall masnach effeithio ar iechyd a llesiant mewn sawl ffordd. Mae’n effeithio ar lawer o
benderfynyddion ehangach iechyd y cyhoedd, o’r bwyd rydyn ni’n ei fwyta i’n gwasanaethau
gofal iechyd, y farchnad swyddi a’r gallu i fuddsoddi mewn gwasanaethau cyhoeddus. Daw
hyn â risgiau a chyfleoedd i iechyd y cyhoedd.

■ Nawr bod y DU wedi gadael yr UE mae ganddi ryddid i drafod cytundebau masnach
newydd ar ei thelerau ei hun. Hyd yn hyn nid yw Llywodraeth y DU wedi cymryd camau
rhagweithiol i ddefnyddio ei pholisi masnach annibynnol i hyrwyddo gwell canlyniadau
iechyd y cyhoedd.

■ Bydd llywodraeth y DU yn negodi cytundebau masnach ar ran Cymru. Nid oes gan ASau
Cymru na’r Senedd y pŵer i newid na gwrthod cytundebau masnach newydd.

■ Mae’r prif ffyrdd y mae cytundebau masnach yn debygol o effeithio ar iechyd a llesiant
yng Nghymru yn cynnwys newidiadau i gyflogaeth, ffermio, bwyd a’r gallu i gwrdd â’i
huchelgeisiau newid yn yr hinsawdd a chynaliadwyedd. Mae effeithiau yn debygol o
gael eu teimlo’n wahanol gan wahanol unigolion a chymunedau, gan ei gwneud yn bosibl
i gytundebau masnach newydd atgyfnerthu neu wneud iechyd ac anghydraddoldebau
presennol yng Nghymru yn waeth.

■ Yn ogystal, gallai gallu Llywodraeth Cymru yn y dyfodol gyflwyno rheoliadau iechyd y
cyhoedd effeithiol gael ei rwystro gan gytundebau masnach newydd a deddfwriaeth
gysylltiedig. Mae hyn yn gysylltiedig ag 1) Deddf Marchnad Fewnol y DU 2020 a 2) y ffaith
bod rhai cytundebau masnach (gan gynnwys y CPTPP, y mae’r DU wedi gwneud cais i ymuno
ag ef) yn caniatáu i fusnesau herio llywodraethau yn gyfreithiol os ydyn nhw’n credu
bod rheoliadau newydd yn effeithio’n negyddol ar eu buddsoddiad.
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1.

Beth yw cytundebau masnach?

Yn sgil yr Ail Ryfel Byd, sefydlwyd nifer o sefydliadau byd-eang gyda’r nod o wneud economïau gwahanol
wledydd yn fwy dibynnol ar ei gilydd. Y gobaith oedd y byddai hyn yn gwneud rhyfeloedd yn y dyfodol
yn llai tebygol. Gyda masnach ryngwladol, roedd hyn yn cynnwys trafod ‘Cytundeb Cyffredinol 1947 ar
Dariffau a Masnach’, a ymrwymodd wledydd i leihau’r rhwystrau ariannol ac ymarferol i fasnach rhyngddynt.
Arweiniodd hyn at greu Sefydliad Masnach y Byd (WTO) ym 19951.

Blwch 1: Egwyddorion allweddol dull gweithredu Sefydliad Masnach y Byd2
1. Lleihau rhwystrau tariff i fasnachu (mae tariff yn dreth ar nwyddau sy’n dod i mewn neu allan o wlad);
2. Lleihau rhwystrau di-dariff i fasnachu (megis rheoliadau, safonau a chwotâu);
3. Dileu arferion gwahaniaethol fel bod cynhyrchion o holl aelod-wladwriaethau Sefydliad Masnach y
Byd yn cael eu trin yr un fath ac nad oes gwahaniaethu yn eu herbyn o blaid cynhyrchion a wneir gartref.
Mae mwyafrif y gwledydd, gan gynnwys y DU, yn aelodau o’r WTO (mae’r rhai nad ydyn nhw’n aelodau
yn cynnwys Algeria, Serbia a Gogledd Corea3). Mae’n sefydlu set sylfaenol o reolau a rheoliadau ar gyfer
masnach rhwng ei aelodau. Mae ganddo hefyd broses i setlo anghydfodau rhwng gwledydd os ydyn nhw’n
teimlo bod rheolau masnachu wedi’u torri4.
Os yw dwy neu ragor o wledydd eisiau rhyddfrydoli masnach rhyngddynt ymhellach (ei gwneud
yn rhatach ac yn haws), gallant geisio negodi cytundeb masnach ar wahân (gweler Blwch 2 am
ragor o wybodaeth ar y gwahanol fathau o gytundebau masnach). Mae’r WTO yn annog hyn wrth
iddo agor marchnadoedd hyd yn oed ymhellach i fasnach ryngwladol.
Ond mae cytundebau masnach yn gwneud mwy na gwneud masnach yn haws yn unig. Mae’r gwledydd
sy’n eu llofnodi hefyd yn cytuno i rannu rhai safonau rheoleiddio ar y nwyddau a’r gwasanaethau a
gwmpesir gan y cytundeb, megis bwyd, meddyginiaethau neu gynnyrch eraill, neu amodau gwaith. Gall
telerau pob cytundeb masnach newydd hefyd osod cynsail a all gael goblygiadau o ran trafodaehau a
chytundebau yn y dyfodol. Maent hefyd yn rhoi mecanweithiau ychwanegol yn y gyfraith i amddiffyn
buddsoddwyr tramor ac eiddo deallusol ee ymestyn patentau ar feddyginiaethau newydd.
Yn hanfodol, gall cytundebau masnach gynnwys gweithdrefnau setlo anghydfod sy’n mynd y tu hwnt i’r
anghydfodau rhwng aelod-wladwriaethau a gyfryngir gan fecanwaith Sefydliad Masnach y Byd. Yn hytrach
maent yn caniatáu i fuddsoddwyr tramor (unigolion neu gorfforaethau) lansio her gyfreithiol os
credant fod llywodraeth wedi cyflwyno polisi neu fesur newydd sydd wedi cael effaith negyddol ar eu
buddsoddiad. Mae achosion yn cael eu hystyried yn gyfrinachol a phenderfyniadau’n cael eu gwneud gan grŵp
dethol o gyfreithwyr. Os cadarnheir yr her, mae’n rhaid i’r llywodraeth newid neu ddiddymu ei pholisi. Mae’n
ddrud i lywodraethau amddiffyn yn erbyn yr heriau cyfreithiol hyn, hyd yn oed os ydyn nhw’n ennill5.
Bellach mae 350 o gytundebau masnach mewn grym ledled y byd, gyda chyfranogwyr yn gorgyffwrdd6.
Gall hyn ei gwneud yn anodd iawn deall eu goblygiadau, a gorfodi’r rheolau sydd ynddynt.

Blwch 2: Diffiniad o gytundeb masnach
Ar gyfer y nodyn briffio hwn, byddwn yn defnyddio’r term ‘cytundeb masnach’ i gyfeirio at y sbectrwm
llawn o gytundebau sy’n effeithio ar fasnach a buddsoddiad a all fodoli rhwng dwy wlad neu fwy. Fodd
bynnag mae yna lawer o wahanol fathau. Gelwir y cytundebau mwyaf cynhwysfawr yn ‘Gytundebau
Masnach Rydd’ ond mae’n bosibl, er enghraifft, cael cytundebau sy’n ymwneud â nwyddau neu
wasanaethau yn unig, neu’n ymwneud â rhai sectorau neu fathau o fuddsoddiad yn unig.
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2.

Sut gall masnach effeithio ar iechyd y cyhoedd?

Mae hanes hir i’r cysylltiad rhwng masnach ac iechyd. Hyd yn oed cyn bod dealltwriaeth o ‘germau’,
roedd afiechydon fel colera a’r pla yn gysylltiedig â masnach, ynghyd â mesurau rheoli, er enghraifft
cwarantîn7. Mae pandemig COVID-19 yn enghraifft fodern o sut y gall afiechydon heintus effeithio
ar fasnach. Gwelwyd cwymp cyffredinol ym mewnforion ac allforion y DU yn ystod cyfnodau brig y
pandemig yn unol â difrifoldeb y cyfyngiadau a osodwyd ar y DU a’i phartneriaid masnachu8. Fodd
bynnag, mae gwledydd eraill, fel Tsieina, a chynhyrchion, fel mygydau wyneb, wedi gweld cynnydd
mawr mewn masnach ar rai adegau yn ystod y pandemig9.
Nid afiechydon heintus yw’r unig fater iechyd sy’n gysylltiedig â masnach. Mae’r ffigur isod, wedi’i
addasu o adroddiad Sefydliad Iechyd y Byd, yn crynhoi’r prif ffyrdd y maent yn gysylltiedig10.

Masnach a globaleiddio
cynnydd o ran symud nwyddau, gwasanaethau, arian, pobl, syniadau a gwybodaeth
agor economaidd

llif traws-ﬃniol
rheolau a sefydliadau rhyngwladol

Economi a llywodraethu cenedlaethol
e.e. newidiadau i bolisi/rheoleiddio llywodraeth
a sefydlogrwydd ariannol/cyfradd cyﬂogaeth

Risgiau iechyd

Gwasanaethau iechyd

e.e. amlygiad i aﬁechyd, cynnyrch nad ydynt
yn iach a llygryddion diwydiannol

e.e. ansawdd ac argaeledd nwyddau,
gwasanaethau a sgiliau cysylltiedig ag iechyd

Buddsoddiad aelwydydd mewn iechyd
e.e. gallu unigolion ac aelwydydd i addasu ymddygiadau iach

IECHYD

Ar lefel uchel, mae cysylltiad agos rhwng llesiant economaidd gwlad a llesiant ei phoblogaeth - er
bod y berthynas yn gymhleth ac yn amrywio. Os yw masnach o fudd i’r economi genedlaethol gall,
er enghraifft, alluogi mwy o fuddsoddiad mewn gwasanaethau cyhoeddus fel iechyd ac addysg.
Gall masnach hefyd lunio’r farchnad swyddi. Mae bod mewn gwaith o ansawdd da yn cynnig llawer o
fuddion cadarnhaol i iechyd, tra bod diweithdra yn effeithio’n negyddol ar iechyd meddwl a chorfforol
unigolion a’u cartrefi, ac ar gymunedau cyfan ar raddfa fwy11. Mae llywodraethu cenedlaethol sy’n
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effeithio ar y ffordd y mae pethau’n cael eu cynhyrchu neu eu gwerthu, fel hawliau gweithwyr,
rheoliadau amgylcheddol a rheolau hysbysebu, hefyd yn berthnasol i iechyd. Er enghraifft, mae
cyfyngiadau ar hysbysebu bwyd sothach yn un elfen o fynd i’r afael â gordewdra12, er y gall rheoliadau
amgylcheddol i leihau llygredd aer helpu i leihau nifer yr achosion o glefydau anhrosglwyddadwy fel
strôc a chanser yr ysgyfaint13,14.
Mae enghreifftiau o beryglon iechyd gan fasnach yn cynnwys dod i gysylltiad â chlefydau heintus,
fel COVID-19 (oherwydd mwy o deithio trawsffiniol ar gyfer gwaith ee teithiau busnes neu gludo
nwyddau) neu ffliw adar (oherwydd symud dofednod). Mae hefyd yn cynnwys y gallu i gytundebau
masnach wneud cynhyrchion nad ydynt yn iach yn rhatach, ar gael yn haws neu gael eu marchnata’n
ehangach, fel bwydydd braster uchel neu siwgr uchel. Gall masnach effeithio hefyd ar wasanaethau
iechyd, gan gynnwys cost a mynediad at feddyginiaethau neu y mathau o wasanaethau a
ddarperir a chan bwy. Mae rhai gweithwyr iechyd proffesiynol yn poeni am gytundebau masnach
yn caniatáu i gwmnïau tramor ddarparu gwasanaethau’r GIG15.
Mae’r holl ffactorau hyn yn cyfrannu at fuddsoddiad cartref mewn iechyd, neu allu pobl i
fabwysiadu ymddygiadau iach. Os yw masnach yn cynyddu cost nwyddau a gwasanaethau bob
dydd, er enghraifft, mae costau byw cyffredinol yn cynyddu; a gall bod â llai o arian i’w wario wneud
dewisiadau iachach yn anoddach. Enghraifft dda o sut y gall sawl ffactor ddod at ei gilydd yw’r gallu
i fwyta’n iach. Gall masnach effeithio ar ddewisiadau pobl trwy newid pa fwyd sydd ar gael ac ar ba
gost; incwm pobl a/neu statws cyflogaeth ac felly faint sydd ganddynt i wario ar fwyd; a’r rheolau ar
hysbysebu rhai mathau o fwyd.
Daeth astudiaeth gan Ymddiriedolaeth Nuffield ar effaith Brexit ar iechyd yn y DU i’r casgliad bod
effeithiau economaidd a chymdeithasol anuniongyrchol masnach yn effeithio ar iechyd cymaint ag y
mae ffactorau uniongyrchol fel mynediad at feddyginiaethau, os nad yn fwy na hynny16.
Mae effaith cytundebau masnach ar iechyd a llesiant yn debygol o gael ei deimlo’n wahanol ar
draws poblogaeth gwlad. Er enghraifft, gall masnach greu swyddi mewn rhai sectorau ond arwain at
ddiweithdra mewn eraill17. Bydd newidiadau ym mhris nwyddau yn cael mwy o effaith ar deuluoedd
tlotach. A lle mae gan gytundebau masnach oblygiadau ar gyfer meddyginiaethau a gwasanaethau
iechyd, y bobl sydd eu hangen fwyaf, fel y rhai â chyflyrau tymor hir, fydd yn cael eu heffeithio fwyaf
gan unrhyw newid. Gallai rhai pobl brofi buddion neu anfanteision cronnus i’w hiechyd a’u
llesiant, a thrwy hynny waethygu’r anghydraddoldeb iechyd presennol yng Nghymru.
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3.

A ellir gwneud masnach yn ‘iachach’?

Er gwaethaf y cysylltiadau niferus rhwng masnach ac iechyd, anaml y manteisir ar gytundebau
masnach fel modd o wella neu amddiffyn iechyd y cyhoedd. Mae rhai cytundebau masnach yn
dechrau cynnwys ymrwymiadau i gydweithio ar newid yn yr hinsawdd ee trafodaethau cyfredol y
DU gyda Seland Newydd18 a chydag Awstralia19 (gweler Blwch 6); ond hyd yn hyn nid yw’r rhain yn
gyfreithiol rwymol.
Yn 2009, archwiliodd The Lancet fasnach ac iechyd mewn cyfres o bapurau20. Daeth i’r casgliad
bod masnach ac iechyd ar hyn o bryd yn gweithredu mewn ‘cylchoedd polisi ar wahân’, gyda
thensiynau sylweddol rhwng amddiffyn a gwella iechyd a’r nod o gynhyrchu cyfoeth a mwy o gysylltiad
byd-eang trwy fasnach7. Galwodd am lais cryfach dros iechyd y cyhoedd mewn trafodaethau
masnach ac am dystiolaeth well sy’n dangos sut y gall masnach effeithio ar iechyd21.
Gydag ymadawiad y DU â’r UE, mae mwy o arbenigwyr iechyd y cyhoedd wedi troi eu sylw at fasnach ac
iechyd. Ymhlith y sefydliadau allweddol mae’r Gyfadran Iechyd Cyhoeddus (FPH) a Rhwydwaith PETRA,
cydweithrediad rhwng academyddion a sefydliadau anllywodraethol. Mae maint y llenyddiaeth ar
effaith masnach ar iechyd a’r cyfleoedd i fasnach wella iechyd wedi tyfu wedi hynny, ond ychydig o
gynnydd sydd wedi’i wneud o ran cynnwys arbenigwyr iechyd y cyhoedd mewn trafodaethau
masnach.
Ym mis Ebrill 2019, cyhoeddodd y Gyfadran Iechyd Cyhoeddus (FPH) lasbrint 6 phwynt ar gyfer polisi
masnach ‘iach’ (gweler Blwch 3), gan nodi sut y dylai Llywodraeth y DU ddefnyddio dull iechyd y
cyhoedd tuag at drafodaethau a chytundebau masnach ar ôl Brexit22.

Blwch 3: Glasbrint FPH ar gyfer polisi masnach ‘iach’:
1. Dylid datblygu trafodaethau masnach mewn ysbryd o adeiladu consensws, gyda rhagdybiaeth
o dryloywder, trosolwg ddemocrataidd lawn, a nod trosfwaol i gyflawni budd net i bawb.
2. Dylai’r gymuned iechyd gael ‘sedd wrth y bwrdd’, ochr yn ochr â’r gymuned fusnes, wrth
ddatblygu polisi masnach ac mewn trafodaethau masnach.
3. Dylid mabwysiadu ‘Dyletswydd i Reoleiddio’ er mwyn amddiffyn a gwella iechyd y cyhoedd.
4. Dylai Dull Iechyd ym mhob Polisi fod yn berthnasol, gyda chytundebau masnach wedi’u
cynllunio i hyrwyddo tegwch iechyd a chynaliadwyedd (yn cynnwys cwblhau Asesiad Effaith
Integredig Cynhwysfawr i lywio drafftio cytundebau, a gwerthuso cytundebau sydd ar waith
fel y gellir eu hadolygu os yw’n datgelu niwed anfwriadol neu annisgwyl).
5. Dylai cytundebau masnach DU ar ôl Brexit ymgorffori ymrwymiadau Llywodraeth y DU i
‘peidio â gwneud unrhyw niwed’ i iechyd y cyhoedd, gan gynnwys sicrhau “lefel uchel o
ddiogelwch i iechyd pobl”.
6. Dylai’r hawl i iechyd gael ei ymgorffori’n benodol ym mholisi masnach a safbwyntiau negodi’r
DU yn y dyfodol, y dylent gydymffurfio ag ef a chael eu mesur yn ei erbyn.
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4.

 asnach ar ôl Brexit: ble rydyn ni nawr a beth
M
mae’n ei olygu i iechyd?

4.1 Dull y DU tuag at fasnach
Fel aelod-wladwriaeth, trafodwyd cytundebau masnach ryngwladol y DU gan yr UE - er bod y DU neu
ei chynrychiolwyr etholedig yn dal i orfod eu cadarnhau cyn y gallent ddod i rym. Nawr y tu allan i’r
UE, gall y DU fynd ar drywydd ei chytundebau masnach ei hun ac nid yw’n ofynnol bellach i
ddilyn dull yr UE. Mae’r newid hwn yn bwysig i iechyd y cyhoedd am ddau reswm:
1.

 ae’r UE yn rhwym i’w gytuniad i ystyried materion iechyd y cyhoedd yn ei drafodaethau
M
masnach yn hytrach nag edrych ar effaith bargen o safbwynt economaidd yn unig.
Nid yw Llywodraeth y DU wedi dewis rhoi’r un gofynion cyfreithiol ar waith drosti ei
hun (gweler Blwch 4 ar Ddeddf Masnach 2021). Nododd arbenigwyr ddiffyg cynrychiolaeth o’r
Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol tra roedd y berthynas fasnach newydd gyda’r UE yn cael ei
thrafod23.

2.

 ae gweithdrefnau’r UE ar gyfer trafodaethau masnach yn sicrhau craffu democrataidd
M
a chreu cyfleoedd ar gyfer rhanddeiliaid (gan gynnwys arbenigwyr iechyd y cyhoedd)
i gyflwyno tystiolaeth i’w hystyried: cynhelir ymgynghoriad cyhoeddus cyn i drafodaethau
ddechrau llywio amcanion masnach ac ar ôl iddynt gychwyn, rhaid i’r Senedd gael ei “hysbysu’n
llawn”, rhaid ystyried eu barn ac mae’n ofynnol iddynt bleidleisio i roi eu caniatâd cyn llofnodir
bargen24.
Mae Llywodraeth y DU wedi cynnal rhai ymgynghoriadau cyhoeddus ond hyd yn hyn mae
wedi gwrthod ymdrechion i gynnwys prosesau ar gyfer craffu seneddol yn y gyfraith
(gweler Blwch 4 ar Ddeddf Masnach 2021). Mae craffu seneddol yn cael ei ystyried gan lawer
yn y gymuned iechyd y cyhoedd fel amddiffyniad pwysig yn erbyn effeithiau negyddol posibl
masnach22,25.

Mae un dadansoddiad o bolisi masnach y DU ar ôl Brexit wedi nodi:



Er gwaethaf degawdau o dystiolaeth gynyddol ar effeithiau masnach ar iechyd
a thegwch a rôl systemau llywodraethu cryf wrth liniaru niwed y gellir ei osgoi o
fasnach, mae’r DU i raddau helaeth wedi anwybyddu’r dystiolaeth hon ac wedi
methu â defnyddio’r cyfle i gynnwys ystyriaethau iechyd y cyhoedd a thegwch
a chryfhau ymgysylltiad democrataidd mewn polisi masnach”
– van Schalkwyk M C I et al., Global Health, 202126
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Blwch 4: Deddf Masnach 2021
Cyflwynwyd y Mesur Masnach i’r senedd ym mis Mawrth 2020 a daeth yn gyfraith ar 29 Ebrill
2021. Er bod cwmpas bwriedig y Bil yn gyfyngedig, roedd llawer yn ei ystyried yn gyfle i’r DU
nodi, yn y gyfraith, ei dull tuag at gytundebau masnach yn y dyfodol.
Er enghraifft, galwodd llythyr agored wedi’i lofnodi gan weithwyr iechyd proffesiynol blaenllaw
ar i’r Bil nodi na fyddai gwasanaethau’r GIG yn rhan o unrhyw drafodaethau yn y dyfodol.
Fe wnaethant nodi pryderon ynghylch costau cyffuriau’n cynyddu’n sylweddol, colli rheolaeth
dros ddata iechyd a gofal o ansawdd gwaeth15. Ond ni wnaeth Llywodraeth y DU weld yr
angen i ychwanegu hyn at y Bil27. Yn hytrach mae ei hamcanion masnach cyhoeddedig yn nodi
“nid yw’r GIG ar werth, ac ni fydd byth ar werth”28,29.
Roedd rhai hefyd yn gweld y Bil fel y lle i amlinellu’r rôl y byddai Senedd y DU yn ei chwarae
mewn trafodaethau masnach yn y dyfodol ee cyfle i ASau drafod amcanion masnach, derbyn
diweddariadau ar gynnydd, neu gael y gair olaf ar y fargen arfaethedig.
Fodd bynnag, er gwaethaf llawer o ddadlau ynghylch newidiadau posibl i’r Bil, nid yw’r
Ddeddf Masnach yn caniatáu Senedd y DU - na rhai’r gwledydd datganoledig - unrhyw rôl
ffurfiol mewn trafodaethau masnach; na’r gallu i bleidleisio i gymeradwyo neu wrthod
cytundebau masnach30. Mae hyn yn cyferbynnu â’r prosesau a oedd ar waith ar gyfer craffu
seneddol ar gytundebau masnach pan oedd y DU yn aelod o’r UE31.
Un rhan o’r Ddeddf Masnach sy’n berthnasol i iechyd y cyhoedd yw creu corff cynghori
annibynnol o’r enw’r Comisiwn Masnach ac Amaeth (TAC). Bydd y corff hwn yn adrodd ar
effaith pob cytundeb masnach ar y sector amaethyddol, lles anifeiliaid a safonau amgylcheddol
wrth gynhyrchu bwyd32. Fodd bynnag, mae Pwyllgor Materion Cymreig Senedd y DU ac eraill,
wedi codi pryderon bod cytundebau masnach eisoes yn cael eu negodi er nad yw’r TAC yn gwbl
weithredol33, ac nad yw Llywodraeth y DU wedi ymateb eto i argymhellion y TAC ar gytundeb
masnach Awstralia34.
Mae’r TAC wedi nodi egwyddorion yr hoffai i’r DU eu dilyn yn ei pholisi masnach, y mae llawer
ohonynt yn ymwneud ag iechyd y cyhoedd35:

■ Ceisio gwella pris a dewis bwyd i ddefnyddwyr;
■ Blaenoriaethu diwydiannau bwyd-amaeth domestig y DU;
■ Sicrhau fod mewnforion bwyd-amaeth yn cwrdd â safonau diogelwch bwyd a bioddiogelwch
y DU a rhai rhyngwladol;

■ Cynnwys cadw at “safonau hinsawdd, amgylchedd, lles anifeiliaid a moesegol perthnasol”
wrth edrych ar fynediad di-dariff i farchnadoedd y DU;

■ Arwain y byd ar ddefnyddio masnach i fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd a dirywiad
amgylcheddol;

■ Cefnogi gwledydd sy’n datblygu i elwa o fasnach.
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Pan oedd y DU yn aelod o’r UE roedd ganddi berthynas fasnachu agos iawn ag aelod-wladwriaethau. Ar
ôl Brexit, bu’n rhaid i’r DU a’r UE drafod perthynas newydd: Cytundeb Masnach a Chydweithrediad
yr UE (TCA). Daeth hyn i rym yn llawn ym mis Mai 2021 ar ôl cael ei arwyddo ym mis Rhagfyr 2020.
Mae’n wahanol i gytundebau masnach eraill gan ei fod yn anelu at greu gwahaniaeth a phellter
rhwng y partïon, yn hytrach na dod â nhw at ei gilydd.
O ganlyniad i’r TCA, mae rhai agweddau ar berthynas y DU â’r UE wedi aros yr un fath ar ôl Brexit.
Gall sefydliadau Prydain ddal i gael mynediad at raglen ariannu ymchwil Horizon yr UE ac
mae’r TCA yn ymrwymo i gydweithrediad parhaus rhwng y DU a’r UE ar ymchwil i wrthsefyll
gwrthficrobaidd36. Yn fwy eang, mae’r DU a’r UE wedi cytuno i ‘sefyllfa o chwarae teg’. Mae hyn
yn golygu peidio â gwanhau amddiffyniadau i weithwyr a’r amgylchedd mewn ffordd a fyddai’n
lleihau costau cynhyrchu ac yn rhoi mantais gystadleuol i’r naill dros y llall. Gallai gwneud hynny
arwain at her gyfreithiol ac yn y pen draw chwalu’r cytundeb masnach rhwng y ddau37.
Fodd bynnag, mae’r TCA yn caniatáu i’r DU y rhyddid i wneud pethau’n wahanol ar ystod o feysydd,
gan gynnwys: diogelwch a chyfansoddiad bwyd, alcohol, meddyginiaethau, ac ansawdd aer a
dŵr23. Felly, ac eithrio mewn perthynas â meddyginiaethau, mae gan Lywodraeth Cymru hefyd
y rhyddid hwn ar faterion o fewn eu meysydd o gyfrifoldeb datganoledig, megis iechyd a
thrafnidiaeth. Mae hyn yn creu cyfleoedd yn ogystal â risgiau i iechyd y cyhoedd, yn dibynnu ar sut mae
Llywodraethau olynol y DU a Chymru yn dewis defnyddio’r rhyddid hwn.
Nid yw’n glir eto beth fydd Llywodraeth bresennol y DU yn ei wneud. Yn eu maniffesto ar gyfer
etholiad 2019, fe wnaethant ymrwymo i “godi safonau mewn meysydd fel hawliau gweithwyr,
lles anifeiliaid, amaethyddiaeth a’r amgylchedd” ond nid ydynt eto wedi pasio unrhyw
ddeddfwriaeth i wneud hyn38. Fe wnaethant addo hefyd “ym mhob un o’n trafodaethau masnach,
na fyddwn yn cyfaddawdu ar ein safonau diogelu’r amgylchedd uchel, lles anifeiliaid a bwyd”38.
Mae dau gorff annibynnol a benodwyd gan y Llywodraeth wedi argymell eu bod yn cyflawni hyn
drwy gynnig cytundebau masnach heb dariff a heb gwota yn unig i bartneriaid masnachu os
gall eu cynnyrch fodloni safonau cynhyrchu uchel y DU, gan ystyried yr amgylchedd, newid yn
yr hinsawdd a lles anifeiliaid35,39. Ni ymddengys fod hyn wedi’i gymhwyso i’r cytundeb masnach
arfaethedig rhwng y DU ac Awstralia (gweler Blwch 6).
Mae cytundebau masnach presennol yr UE yn cynnwys 70 o wledydd ac mae’r DU wedi negodi
rhyw fath o fargen ‘dreigl’ gyda 66 o’r gwledydd hyn hyd yn hyn, sydd yn y bôn yn caniatáu i
fasnach gyda’r gwledydd hyn barhau fel arfer ar ôl Brexit40. Ond mae’r DU bellach yn rhydd i drafod
perthnasoedd masnachu â phartneriaid newydd. Yn fwyaf nodedig, erbyn dechrau Hydref 2021,
mae wedi cyhoeddi cytundeb mewn egwyddor ag Awstralia (gweler Blwch 6) ac mae’n bwrw ymlaen
â thrafodaethau gyda gwledydd eraill, yn cynnwys India (gweler Blwch 5). Mae’r DU hefyd wedi
gofyn am gael ymuno â’r Bartneriaeth Traws-Môr Tawel Cynhwysfawr a Blaengar (CPTPP)41.
Archwilir goblygiadau posibl ymuno â’r CPTPP ar gyfer iechyd y cyhoedd yn fanwl yn yr adran nesaf
(gweler adran 5).
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4.2 Cytundebau masnach
Hydref 2020

Ionawr 2021

Mehefin 2021

Llofnodi Cytundeb
Partneriaeth
Economaidd
Cynhwysfawr DU-Japan

DU yn gwneud cais i ymuno â’r
Bartneriaeth Traws-Môr Tawel
Cynhwysfawr a Blaengar (Awstralia,
Brunei, Canada, Chile, Japan, Malaysia,
Mecsico, Seland Newydd, Periw,
Singapore, a Fietnam)

Llofnodi cytundeb masnach
rydd gwladwriaethau EEA
EFTA-DU (Gwlad yr Ia,
Norwy a Liechtenstein)

Rhagfyr 2020

Mai 2021

Mehefin 2021

Llofnodi Cytundeb Masnach
a Chydweithrediad yr UE

Cytunir ar Bartneriaeth
Masnach Uwch DU-India,
yn arwain y ffordd at FTA
yn y dyfodol

Cytunir ar fargen masnach
rydd DU-Awstralia mewn
egwyddor

Blwch 5: ‘Partneriaeth Fasnach Well Uniongyrchol’ DU-India
Cyhoeddodd Llywodraeth y DU ‘Bartneriaeth Masnach Uwch’ rhwng India a’r DU ym mis Mai
2021. Mae hyn yn rhagflaenydd i gytundeb masnach llawn, y mae disgwyl iddo gael ei drafod
yn ystod yr hydref 202150. Nod y cytundeb hwn yw masnachu dwbl rhwng y gwledydd erbyn
2030, gyda gwerth o £1 biliwn. Bydd rhan o’r fargen hon yn gweld India yn buddsoddi £533
miliwn i greu 6,000 o swyddi iechyd a thechnoleg i gefnogi treialon clinigol ac ymchwil.
Bydd y fargen hefyd yn gwneud mudo rhwng y gwledydd yn haws i bobl ifanc trwy ganiatáu i
3000 o raddedigion y flwyddyn weithio yng ngwledydd ei gilydd am hyd at 24 mis heb yr angen
am gael cynnig swydd ymlaen llaw cyn cyrraedd51. Mae Llywodraeth y DU yn gobeithio y bydd
hyn “yn cynyddu cydweithrediad rhwng prifysgolion Prydain ac India ar ymchwil hanfodol
mewn meysydd fel iechyd, technolegau sy’n dod i’r amlwg a gwyddoniaeth hinsawdd52.
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Blwch 6: ‘Cytundeb mewn Egwyddor’ DU-Awstralia
Nid oes gan yr UE gytundeb masnach ag Awstralia, felly hwn fydd cytundeb masnach
‘newydd’ cyntaf y DU ers Brexit. Mae hyn yn ei wneud yn bwysig gan ei fod yn creu’r
templed ar gyfer holl gytundebau masnach y DU yn y dyfodol - mae Canada eisoes wedi
mynegi diddordeb mewn bargen ar ffurf debyg42,43. Mae Llywodraeth y DU hefyd yn gobeithio
y bydd yn ei gwneud hi’n haws i’r DU ymuno â’r CPTPP, gan fod Awstralia eisoes yn aelod44.
Yr hyn sydd wedi’i gyhoeddi hyd yn hyn yw ‘Cytundeb mewn Egwyddor’, sy’n amlinellu’r hyn y
dylid ei gynnwys yn y fargen, ond mae rhai pethau nad ydynt eto wedi’u trafod na’u cytuno ac
nid yw eto wedi’i roi mewn grym nac wedi dod yn gyfraith. Mae Llywodraeth y DU yn disgwyl
i’r cytundeb gynyddu allforion y DU £900 miliwn a rhoi hwb bach i CMC o hyd at 0.02%
dros 15 mlynedd45. Mae amcangyfrifon ar gyfer economi Cymru yn awgrymu cynnydd o hyd
at 0.005% CMC33. Mae’r cytundeb masnach hefyd yn llacio cyfyngiadau ar allu Awstraliaid i fyw
a gweithio yn y DU, ac i’r gwrthwyneb.
Byddai’r cytundeb yn cael gwared ar gwotâu a thariffau ar nwyddau penodol yn raddol, gan
ei gwneud yn haws ac yn rhatach iddynt gael eu masnachu rhwng y DU ac Awstralia. Gallai hyn
fod yn newyddion da i rai o sectorau’r DU, fel gweithgynhyrchwyr ceir, ond mae wedi achosi
pryder sylweddol o fewn diwydiannau amaethyddol y DU.
Unwaith y bydd y cytundeb masnach wedi’i lofnodi, bydd llawer mwy o gig eidion a defaid
yn gallu dod i mewn i’r DU o Awstralia nag yn awr, a bydd yr holl gyfyngiadau sy’n weddill
yn cael eu codi cyn pen 15 mlynedd. Mae ffermwyr Prydain wedi mynegi ofnau na fyddant yn
gallu cystadlu â mewnforion o Awstralia gan y gall ffermwyr yno gynhyrchu meintiau mwy am
gostau is46. Maent hefyd wedi dweud os mai’r cytundeb hwn yw’r cyntaf o lawer gyda thelerau
tebyg y gallai’r effaith gronnus beri i’w busnesau ffermio fynd i’r wal47. Daeth adroddiad gan
Bwyllgor Materion Cymreig Senedd y DU i’r casgliad ei bod yn annhebygol y byddai effaith
sylweddol ar ffermwyr Cymru yn y tymor byr ond bod mwy o ansicrwydd ynghylch unrhyw
effeithiau tymor hir48.
Codwyd pryderon hefyd ynghylch defnydd Awstralia o wrthfiotigau a phlaladdwyr sydd
wedi’u gwahardd wrth gynhyrchu bwyd yn y DU. Mae Llywodraeth y DU wedi dweud y bydd
disgwyl o hyd i fwyd sy’n cael ei fewnforio i’r DU gwrdd â’r un safonau diogelwch bwyd a
bioddiogelwch ag o’r blaen ee gwaharddir cig eidion wedi’i drin â hormonau19.
Ar newid yn yr hinsawdd, yn ddiweddar, graddiwyd Awstralia fel ‘heb fod ar y trywydd
iawn’ o ran cadw o fewn terfyn 1.5°C Cytundeb Paris ar gynhesu byd-eang, ac nid yw wedi
mabwysiadu targed allyriadau net-sero49. Unwaith y bydd cytundeb masnach ag Awstralia
wedi’i lofnodi, mae gan unrhyw ddeddfwriaeth y mae Llywodraeth y DU yn ei phasio i helpu
i gyflawni ei huchelgeisiau newid yn yr hinsawdd y potensial i gael ei herio gan fuddsoddwyr
o Awstralia os ydyn nhw’n credu ei bod hi’n cael effaith negyddol ar fasnach. Fodd bynnag,
mae’r ‘Cytundeb mewn Egwyddor’ yn cynnwys bod y DU ac Awstralia yn bwriadu masnachu
yn unol â nodau cynaliadwyedd y DU a Chytundeb Paris19.
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5.

 asnach ar ôl Brexit: beth allai ymuno â’r CPTPP
M
ei olygu i iechyd y cyhoedd yng Nghymru?

Mae’r CPTPP yn gytundeb masnach rhwng 11 gwlad gan gynnwys Awstralia, Canada, Japan, Mecsico,
Seland Newydd a Singapore er nad yw pob un wedi’i ddilysu eto. Mae’n disodli’r Bartneriaeth Traws-Môr
Tawel (TPP), a oedd hefyd wedi cynnwys UDA nes iddynt dynnu’n ôl o’r trafodaethau yn 2017 cyn iddi
gael ei llofnodi. Adfywiodd gweddill yr aelodau’r cytundeb ar ffurf y CPTPP ac fe’i llofnodwyd ym mis
Mawrth 201853. Roedd hyn er gwaethaf y ffaith bod astudiaethau lluosog o’r TPP wedi awgrymu bod
ei fuddion economaidd yn fach neu’n ddim54,55, neu hyd yn oed yn negyddol56. Mae hyn yn awgrymu
bod yr aelodau sy’n weddill wedi gweld buddion llofnodi’r CPTPP a aeth y tu hwnt i economeg.
Gwaeth Llywodraeth y DU gais i ymuno â’r CPTPP ym mis Ionawr 2021 ac mae’n gobeithio y bydd ei
thrafodaethau masnach gyda’r aelodau presennol yn helpu i baratoi’r ffordd47. I fod yn aelod o’r CPTPP,
rhaid i’r DU gytuno i’w rheolau. Mae’r CPTPP yn gytundeb masnach yn null yr UD ac felly mae’r rheolau
safonol yn dra gwahanol i gytundebau masnach ‘treigl’ yn null yr UE y mae’r DU wedi’u llofnodi hyd yn
hyn. Nodir isod brif elfennau’r gwahaniaethau hyn sy’n bwysig o safbwynt iechyd y cyhoedd.
Mae’r dadansoddiad hwn o’r hyn y gallai’r CPTPP ei olygu i iechyd y cyhoedd yn seiliedig
ar waith Dr Courtney McNamara ym Mhrifysgol Gwyddoniaeth a Thechnoleg Norwy57,58.

1. Datrys Anghydfod Gwladwriaeth Buddsoddwr (ISDS)
Mae gweithdrefnau datrys anghydfod y CPTPP yn cynnig rhai o’r amddiffyniadau cryfaf i
fuddsoddwyr o unrhyw gytundeb masnach sy’n bodoli. Mae sawl beirniadaeth o ISDS. Y rhai
mwyaf perthnasol i iechyd y cyhoedd yw:

■ Gwneir penderfyniadau mewn gwrandawiadau caeedig sydd â diffyg cynrychiolaeth
iechyd y cyhoedd. Gall trydydd partïon gyflwyno tystiolaeth, a allai ymwneud ag iechyd
y cyhoedd, ond nid oes unrhyw ofyniad iddi gael ei chymryd i ystyriaeth. Nid oes unrhyw
reolau ar wrthdaro buddiannau, felly gallai’r cyfreithwyr sy’n goruchwylio gwrandawiad fod â
chysylltiadau â’r cwmni a wnaeth yr her.

■ Mae’r CPTPP yn nodi y gall aelodau gyflwyno rheoliadau newydd heb y risg o her gyfreithiol os
ydyn nhw ‘er budd y cyhoedd’ hy ar gyfer ‘amcanion lles cyhoeddus cyfreithlon’. Ond mae
amwysedd dros yr hyn yw ‘cyfreithlon’ a phwy sy’n cael penderfynu yn gwneud yr hawl
hon yn annibynadwy.

■ Mae’n ddrud iawn i lywodraethau amddiffyn eu hunain yn erbyn heriau cyfreithiol - hyd
yn oed os yw’r buddsoddwr yn colli’r achos. Y gost gyhoeddus ar gyfartaledd yn UDA yw $8
miliwn (£5.65 miliwn) ond yn aml mae’n llawer uwch. Nid yw’n syndod y gall hyn fod yn ataliad
cryf i lywodraethau sy’n ystyried polisïau iechyd y cyhoedd newydd os ydyn nhw’n credu
y gallai arwain at fuddsoddwr tramor yn gwneud her gyfreithiol.

■ Ar ôl lobïo gan y gymuned iechyd y cyhoedd, mae’r CPTPP yn eithrio mesurau rheoli
tybaco o’r ISDS yn benodol. Dathlwyd hyn fel buddugoliaeth i iechyd y cyhoedd ond mae’n
gyfyngedig o ran cwmpas (hy nid yw’n cynnwys yr holl reoliadau iechyd y cyhoedd) ac nid yw’n
atal cwmnïau rhag ceisio defnyddio cytundebau masnach eraill y mae gwlad wedi’u llofnodi i
herio ei deddfwriaeth gwrth-ysmygu yn gyfreithiol.
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2. Safonau rheoleiddio
O dan reolau Sefydliad Masnach y Byd, gall llywodraeth gyflwyno safonau rheoleiddio uwch i
amddiffyn iechyd y cyhoedd os oes “cyfiawnhad gwyddonol”. Mewn cyferbyniad, mae’r CPTPP
yn gosod trothwy llawer uwch o sicrwydd gwyddonol. Mae’n nodi mai dim ond rheoliadau “sy’n
seiliedig ar dystiolaeth wyddonol a gwrthrychol wedi’i chofnodi” y gall gwlad eu cyflwyno. Mae
hynny’n golygu ar faterion lle mae ansicrwydd gwyddonol, ni fyddai aelodau o’r CPTPP yn
gallu cymryd dull mwy gofalus er budd iechyd y cyhoedd. Mae aelod-wladwriaethau’r UE
yn defnyddio’r ‘egwyddor ragofalus’, sy’n galluogi mabwysiadu rheoliadau lle mae ansicrwydd
ynghylch y risgiau i iechyd pobl neu’r amgylchedd ond gallai’r effaith bosibl fod yn sylweddol59.
Mae’r WTO a’r CPTPP eisiau cyfyngu ‘rhwystrau technegol i fasnach’ fel y’u gelwir. Rheoliadau
yw’r rhain a gymhwysir gan wledydd i amddiffyn diogelwch, iechyd neu’r amgylchedd. Maent yn
arbennig o berthnasol i fasnach mewn alcohol, tybaco a bwydydd nad ydynt yn iach. Mae WTO
yn mynnu nad yw’r rheoliadau hyn yn creu “rhwystrau diangen i fasnach ryngwladol”. Efallai bod
hyn eisoes yn arwain llywodraethau i fod yn llai blaengar gyda’u rheoleiddio iechyd y cyhoedd o
gynhyrchion nad ydynt yn iach.
Mae’r CPTPP yn mynd ymhellach, gyda’r iaith a ddefnyddir yn awgrymu y bydd yn anoddach
fyth i reoleiddio er budd iechyd. Mae’r CPTPP hefyd yn creu gofyniad cyfreithiol i gynnwys
corfforaethau wrth ddatblygu rheoliadau newydd ee cwmni tybaco yn helpu i ddatblygu
rheoliadau labelu sigaréts newydd. Nid yw’n creu gofyniad tebyg i ymgysylltu ag arbenigwyr
iechyd y cyhoedd.

3. Nwyddau a gwasanaethau iechyd
Preifateiddio gwasanaethau’r GIG
O dan system WTO, gofynnir i wledydd restru pa wasanaethau y maent yn eu hagor i’r farchnad
ryngwladol hy ble fyddent yn hapus i fusnesau tramor ddarparu gwasanaethau. Mewn
cyferbyniad, mae’r CPTPP yn gweithio ar y sail bod yr holl wasanaethau ar agor i fusnesau
tramor oni bai eu bod wedi’u gwahardd yn benodol.
Mae darparu gwasanaethau’r GIG gan gwmnïau preifat yn bwnc dadleuol, gyda rhai yn
dadlau y byddai’n gwella ansawdd gwasanaethau’r GIG ac eraill yn dadlau i’r gwrthwyneb. Byddai
ymuno â’r CPTPP yn arwain at ganlyniadau sylweddol iawn i’r ddadl hon, hyd yn oed pe bai’r DU
yn ceisio eithrio holl wasanaethau cyfredol y GIG wrth lofnodi’r cytundeb:

■ Mae holl wasanaethau’r dyfodol yn cael eu cynnwys yn awtomatig fel rhai sy’n agored
i’r farchnad (felly gallai’r llywodraeth geisio rhestru holl wasanaethau cyfredol y GIG ond os
crëir un newydd ni fyddai’n cael ei amddiffyn);

■ Mae eithrio gwasanaethau yn broses gymhleth ac mewn cytundebau eraill mae llywodraethau
yn anfwriadol wedi agor rhai gwasanaethau neu sectorau i’r farchnad;

■ Ar ôl i wasanaeth gael ei agor i’r farchnad, byddai’n anodd iawn i lywodraeth y dyfodol ei
ail-wladoli heb wynebu her gyfreithiol.
Cost a marchnata meddyginiaethau
Detholusrwydd y farchnad yw pan mai deiliad y patent yn unig sy’n gallu gwerthu triniaethau
newydd. Dim ond pan ddaw’r cyfnod hwn i ben y gellir gwneud fersiwn rhatach, generig o’r
feddyginiaeth.
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Trwy ymestyn hawliau detholusrwydd y farchnad, mae gan y CPTPP y potensial i wneud
meddyginiaethau’n ddrytach:

■ Mae’r CPTPP yn caniatáu ymestyn patentau fel iawndal am ‘oedi afresymol’ o ran
llywodraethau yn cyhoeddi patent, neu os yw’r cwmni fferyllol yn canfod ‘defnyddiau
newydd, dulliau newydd o ddefnyddio ... neu brosesau newydd’ ar gyfer eu meddyginiaeth.

■ Y CPTPP hefyd yw’r cytundeb masnach cyntaf i gynnwys detholusrwydd y farchnad
ar gyfer ‘cyffuriau biologic’. Gall cyffuriau biologic fod yn driniaethau drud dros ben. Yn y
DU, rhoddir detholusrwydd marchnad 10-11 mlynedd iddynt. Mae’r CPTPP yn gofyn am o
leiaf 8 mlynedd. Mae hyn yn golygu na fyddai ymuno â’r CPTPP yn newid dim am y tro ond
byddai’n atal llywodraethau’r dyfodol rhag lleihau detholusrwydd i lai nag 8 mlynedd.
Mae’r CPTPP yn caniatáu i gwmnïau fferyllol hysbysebu cyffuriau presgripsiwn i’r cyhoedd.
Ar hyn o bryd mae hyn wedi’i wahardd yn y DU a byddai’n parhau felly pe bai’r DU yn ymuno â’r
CPTPP. Fodd bynnag, pe bai’r DU yn dileu’r gwaharddiad ond y byddai llywodraeth yn y dyfodol
yn ceisio ei adfer, byddai’r llywodraeth yn debygol iawn o wynebu her gyfreithiol gan gwmnïau
fferyllol.
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6.

 eth allai cytundebau masnach a pholisi masnach
B
ei olygu i iechyd y cyhoedd yng Nghymru?

6.1	Dylanwad cyfyngedig sydd gan Gymru dros gytundebau masnach
newydd er gwaethaf eu heffeithiau tymor hir
Mae masnach yn benderfynydd allweddol o iechyd a llesiant, gan effeithio ar ystod o feysydd,
o fwyd i ofal iechyd i swyddi. Mae hyn yn golygu bod newidiadau ar ôl Brexit i bwy mae’r DU yn
masnachu â nhw, ac o dan ba delerau, yn hanfodol bwysig i Gymru a’i gallu i gyflawni’r weledigaeth
a nodir yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol60.
Fodd bynnag, mae’r pŵer sydd gan Lywodraeth Cymru neu’r Senedd i ddylanwadu ar delerau’r
cytundebau masnach hyn - nawr ac yn y dyfodol - yn gyfyngedig:

■ Dim ond Llywodraeth y DU sydd â’r pŵer i drafod a llofnodi cytundebau masnach. Ar hyn o bryd
nid oes gan ASau Cymru yn Senedd y DU nac aelodau Senedd Cymru gyfle i ddiwygio na
gwrthod cytundebau masnach. Byddai angen i Lywodraeth Cymru eiriol dros gytundebau
masnach sy’n gweithio i Gymru trwy Lywodraeth y DU yn ystod y broses drafod. Mae ymgysylltiad
parhaus â Llywodraeth y DU wedi digwydd trwy gydol trafodaethau cytundeb masnach y DUAwstralia ond mae Llywodraeth Cymru yn nodi nad ydyn nhw wedi gweld union fanylion y
cytundeb arfaethedig o hyd33,61.

■ Gall unrhyw lywodraeth y DU ddiddymu neu ddiwygio cyfraith bresennol y DU, sy’n golygu y
gall wyrdroi penderfyniadau llywodraeth flaenorol os dymunant. Mewn cyferbyniad, tra mae’n
bosibl tynnu’n ôl o gytundeb masnach neu geisio aildrafod ei delerau, mae’n debygol o
fod yn broses hir, gymhleth ac aflonyddgar. Mae Brexit yn enghraifft glir o hyn: mae wedi
cymryd yn agos at 5 mlynedd i gwblhau proses y DU yn gadael yr UE62, ac mae wedi gofyn am
addasiad sylweddol i reolau a gweithdrefnau newydd.

6.2	Gall cytundebau masnach sydd eisoes ar waith arwain at
ganlyniadau i iechyd y cyhoedd ac anghydraddoldebau yng Nghymru
Ers gadael yr UE, mae Llywodraeth y DU wedi dechrau negodi nifer o gytundebau masnach
newydd ac yn parhau i fynd at wledydd gyda’r gobaith o gytuno ar ragor. Yn flaenorol, mae
Iechyd Cyhoeddus Cymru (PHW) wedi adolygu’n fanwl oblygiadau posibl y DU yn gadael yr UE ar
iechyd y cyhoedd yng Nghymru63,64. Mae’r papur briffio hwn wedi crynhoi sut mae cytundebau
masnach newydd posibl - gydag Awstralia, India a’r CPTPP - yn croestorri â phenderfynyddion
ehangach iechyd y cyhoedd ac yn ystyried yr hyn y gallai hynny ei olygu i Gymru.
Mae’r tabl isod yn rhoi rhagor o fanylion am bedwar penderfynydd iechyd y cyhoedd sy’n debygol o
fod yn arbennig o bwysig i Gymru: cyflogaeth, ffermio, bwyd a newid yn yr hinsawdd.
Er y gallai cytundebau masnach ddod â chyfleoedd i gael mwy o ffyniant yng Nghymru, mae’n dal
yn wir y bydd yr effeithiau’n cael eu teimlo’n wahanol ar draws y boblogaeth. Mae hefyd yn debygol
y gallai effeithiau negyddol posibl masnach gael eu teimlo fwyaf gan y rhai sy’n byw mewn
tlodi, gan wneud iechyd ac anghydraddoldebau presennol yng Nghymru yn waeth. Mae rhagor
o wybodaeth am effaith Brexit ar dlodi ac iechyd y cyhoedd yng Nghymru yn adroddiad diweddar ICC
(gweler yr adran darllen pellach).
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Cyflogaeth
Mae bod mewn gwaith diogel o ansawdd da yn gwella llesiant, ond gall diweithdra
niweidio iechyd ar lefel unigolyn, teulu a chymuned11. Gallai cytundebau masnach greu
swyddi yng Nghymru pe baent yn agor marchnadoedd newydd i allforio nwyddau o Gymru, ond
gallent arwain at golli swyddi os na all busnesau Cymru gystadlu â mewnforion tramor.
Gall cytundebau masnach hefyd gynnwys rheolau newydd ar bwy y caniateir iddynt fyw a gweithio
yng Nghymru ee bargeinion arfaethedig y DU ag Awstralia ac India. Gallai hyn effeithio ar y farchnad
swyddi trwy gynyddu cystadleuaeth ar gyfer rhai rolau, neu gallai olygu bod rolau a fyddai’n wag fel
arall yn cael eu llenwi. Er enghraifft, pe bai hyn yn ychwanegu sgiliau a gallu i weithlu iechyd a gofal
Cymru, gallai helpu i ddod â buddion ehangach i iechyd y cyhoedd65.

Penderfynyddion ehangach iechyd

Nodau llesiant: Ffyniannus; Iachach

Ffermio
Gall cytundebau masnach greu cyfleoedd i fwyd o Gymru gyrraedd marchnadoedd newydd
ee cig oen Cymru i UDA17, gan ganiatáu i ffermydd dyfu ac ehangu gyda’r gefnogaeth
33
gywir . Fel arall, gallai ffermwyr ei chael hi’n anodd cynhyrchu bwyd am bris a all fod yn gystadleuol
dramor neu hyd yn oed yn y DU os yw mewnforion ar gael am brisiau is. Mae cystadlu â mewnforion
o Awstralia wedi’i nodi fel risg i ffermio Cymru66, ac mae’r effeithiau tymor hir yn ansicr33 (gweler
Blwch 6). Gallai ffermwyr ymateb trwy ddwysau eu harferion i ateb y galw neu aros yn gystadleuol,
arallgyfeirio i dwristiaeth neu gau. Felly mae effaith masnach ar ffermio yn effeithio ar gyflogaeth,
llesiant ffermwyr a chymunedau67, safonau bwyd, a rheoli tir gwledig.
Yn gymharol â’r DU, mae ffermio yn bwysicach i economi Cymru ac yn cyflogi mwy o bobl68. Gallai
hyn olygu bod gan Gymru a’r DU bersbectif gwahanol ar sut olwg sydd ar gytundeb masnach da o
ran ffermio.
Nodau llesiant: Ffyniannus; Cydnerth; Iachach; Cymunedau Cydlynol; Diwylliant Bywiog ac Iaith
Gymraeg sy’n Ffynnu

Bwyd
Gallai cytundebau masnach newid sut mae’r bwyd sy’n cael ei werthu yng Nghymru yn
cael ei wneud a faint mae’n ei gostio. Os yw cytundebau masnach newydd yn gwneud
bwyd yn fwy fforddiadwy, gallai cartrefi sydd ag incwm isel elwa. Gallai hyn fod yn arbennig o
ddefnyddiol yng Nghymru o ystyried bod Llywodraeth Cymru eisoes yn sicrhau bod grantiau ar gael
i fynd i’r afael â thlodi bwyd mewn cymunedau lleol69. Ond os yw cytundeb masnach yn cytuno i
ostwng safonau bwyd, gall olygu bod bwydydd o ansawdd gwaeth yn dod ar gael yn fwy (a gallai
effeithio ar ffermio - gweler uchod)70. Mae bwyd nad yw’n iach yn ffactor risg allweddol ar gyfer
cyflyrau cyffredin fel afiechydon y galon a chylchrediad y gwaed a chanser71. Mae strategaeth
‘Pwysau Iach: Cymru Iach’ Llywodraeth Cymru yn anelu at leihau gordewdra yng Nghymru. Mae’n
cynnwys cynlluniau i’w gwneud hi’n haws prynu bwyd iach yn ogystal â chyflwyno rheolau newydd
ar hysbysebu a chynnwys bwyd - y gallai telerau cytundebau masnach effeithio ar bob un ohonynt72.
Nodau llesiant: Iachach; Mwy Cyfartal

Newid yn yr Hinsawdd
Gall rheolau diogelu’r amgylchedd neu gaffael cynaliadwy fod yn destun trafodaethau
mewn cytundebau masnach. Pe bai cytundeb yn glastwreiddio neu’n gosod rheolau
cyfredol, byddai hyn yn ei gwneud hi’n anoddach i Gymru gyrraedd ei nodau newid yn yr hinsawdd
a chynaliadwyedd ehangach gan y gallai polisïau mwy uchelgeisiol fod yn destun heriau cyfreithiol.
Bydd ôl troed carbon Cymru hefyd yn cynyddu os bydd cytundebau masnach newydd yn arwain
at fwy o’r nwyddau sy’n cael eu bwyta yn dod o ymhellach i ffwrdd73. Byddai hefyd yn gwaethygu
llygredd aer, sy’n cyfrannu’n helaeth at afiechydon fel clefyd anadlol cronig, strôc ac eraill13,14.
Mae iechyd a llesiant dynol yn mynd law yn llaw ag iechyd y blaned. Cyn bo hir, bydd ICC yn cyhoeddi
adroddiad manwl ar sut mae newid yn yr hinsawdd yn effeithio ar iechyd y cyhoedd74.
Nodau llesiant: Ffyniannus; Cydnerth; Iachach; Yn Gyfrifol yn fyd-eang
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6.3	Gallai gallu Cymru i basio polisi iechyd y cyhoedd blaengar yn y
dyfodol gael ei rwystro gan gytundebau masnach ar ôl Brexit a
deddfwriaeth gysylltiedig Llywodraeth y DU
Mae gan y cytundebau masnach y mae Llywodraeth y DU yn eu datblygu ar hyn o bryd, a’r
ddeddfwriaeth y mae wedi’i phasio i gefnogi ei pholisi masnach, y potensial i gyfyngu ar allu
Llywodraeth Cymru i basio polisi iechyd y cyhoedd effeithiol yn y dyfodol. Yn aml, gelwir hyn
yn ‘oeri rheoleiddio’. Mae dwy ffordd y gallai hyn ddigwydd:

1. Gweithdrefnau setlo anghydfod
Mae Llywodraeth y DU wedi bod yn glir ei bod am ddod yn aelod o’r CPTPP. Mae’r cytundeb masnach
hwn - fel eraill y gall y DU ei lofnodi yn y dyfodol - yn cynnwys amddiffyniadau cyfreithiol cryf i
fuddsoddwyr trwy ei weithdrefn setlo anghydfod (ISDS). Mae’n caniatáu i unigolyn neu gwmni herio
llywodraeth aelod-wlad yn gyfreithiol os yw’n credu bod polisi newydd yn cael effaith negyddol ar ei
fuddsoddiad neu ei allu i fasnachu.
Er nad yw’r heriau cyfreithiol hyn bob amser yn llwyddiannus, maent bob amser yn ddrud. I Gymru,
mae’r risg y gallai Llywodraeth Cymru wynebu biliau mawr er mwyn amddiffyn heriau
cyfreithiol fod yn ddigon i’w hatal rhag ceisio pasio’r polisïau hyn yn y lle cyntaf.
Fel yr eglurwyd yn adran 5, mae’r CPTPP yn eithrio polisïau rheoli tybaco yn benodol o’i ISDS. Fodd
bynnag, nid yw hyn yn golygu y byddai tybaco o reidrwydd yn cael ei eithrio o setliadau anghydfod
pob cytundeb masnach y mae’r DU yn ei arwyddo yn y dyfodol. Mae hefyd yn golygu y gallai polisïau
iechyd y cyhoedd newydd eraill - fel treth siwgr, neu waharddiad ar hysbysebu bwyd sothach - ddod
o fewn cwmpas yr ISDS.

2. Deddf Marchnad Fewnol y DU (IMA y DU)
Os gellir gwerthu cynnyrch yn gyfreithiol mewn un rhan o’r DU yna, o dan IMA y DU, rhaid i Lywodraeth
Cymru hefyd ganiatáu iddo gael ei werthu yng Nghymru. Dim ond dan amgylchiadau prin iawn na
fydd y rheol hon yn berthnasol - system lawer llymach nag yr oedd Cymru yn gweithredu oddi tani
pan oedd y DU yn aelod o’r UE. Yn yr un modd, ac eithrio dan amgylchiadau cyfyngedig, mae IMA y DU
yn atal un rhan o’r DU rhag newid ei rheolau ynghylch hysbysebu, trwyddedu neu gludo nwyddau pe
gallai wahaniaethu yn erbyn cynhyrchion o rannau eraill o’r DU. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth
am IMA y DU ym Mlwch 7.
Yn ymarferol, mae hyn yn golygu na all Llywodraeth Cymru atal cynhyrchion nad ydynt yn cwrdd
â’i safonau rheoleiddio rhag cael eu gwerthu yng Nghymru os caniateir hwy yn y DU. Mae hefyd
yn golygu pe bai Llywodraeth Cymru eisiau pasio rheoliadau tynnach ynghylch sut mae nwyddau’n
cael eu gwneud, eu cludo neu eu hysbysebu byddent yn debygol o fod yn berthnasol i nwyddau
a wneir neu a fewnforir i Gymru yn gyntaf, nid i nwyddau sy’n dod i Gymru o weddill y DU. Mae gan
hyn y potensial i danseilio effeithiolrwydd rhai polisïau iechyd y cyhoedd o ddifrif - er enghraifft:

■ Cyflwynodd Llywodraeth Cymru waharddiad ar nifer o gynhyrchion plastig untro i leihau
gwastraff a lleihau allyriadau carbon. I ddechrau, roedd Llywodraeth y DU yn bwriadu gwahardd
rhai o’r eitemau hyn yn unig. Byddai hyn wedi golygu y byddai cwmnïau sydd wedi’u lleoli mewn
rhannau eraill o’r DU, neu sy’n mewnforio iddynt, wedi gallu gwerthu’r cynhyrchion gwaharddedig
hynny yng Nghymru78. Ers hynny, mae Llywodraeth y DU wedi ymestyn eu cynlluniau fel bod
bron pob un o’r cynhyrchion a gwmpesir gan bolisi Cymru hefyd wedi’u gwahardd yn y DU79.
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■ Pe byddai Llywodraeth Cymru yn gwahardd hysbysebion ‘bwyd sothach’, gallai cwmnïau
sy’n ceisio mewnforio ‘bwyd sothach’ i Gymru o ran arall o’r DU honni bod gwahaniaethu yn eu
herbyn gan eu bod yn dibynnu mwy ar hysbysebu. Pe na allai Llywodraeth Cymru brofi bod angen
gwaharddiad llwyr i amddiffyn iechyd pobl yna ni fyddai ‘bwyd sothach’ a fewnforir yn y DU yn
destun y gwaharddiad hysbysebu ond byddai bwyd a wneir yng Nghymru, neu a fewnforiwyd yn
rhyngwladol i Gymru gyntaf, yn dal i fod23.

■ Cyn i IMA y DU ddod yn gyfraith, gwnaeth Llywodraeth yr Alban wahardd gwerthu diodydd
â siwgr uchel (mwy na 0.5g o siwgr y litr). Mae hyn yn golygu na all unrhyw gynhyrchwyr yn
y DU nac yn rhyngwladol werthu diodydd yn yr Alban gyda mwy o siwgr na hyn. Ond pe bai
Llywodraeth yr Alban yn ceisio lleihau faint o siwgr a ganiateir hyd yn oed ymhellach, dim ond i
ddiodydd a wneir yn yr Alban neu a fewnforir yn rhyngwladol i’r Alban gyntaf y byddai’r lefel is
hon yn berthnasol80.

Blwch 7: Deddf Marchnad Fewnol y DU 2020
Cyn Brexit, darparodd yr UE fframwaith ar gyfer masnach yn y DU. Ym mis Medi 2020, cyflwynodd
Llywodraeth y DU Fil Marchnad Fewnol y DU i ddisodli’r fframwaith hwn. Ei nod datganedig
oedd atal unrhyw darfu ar fasnach yn y DU trwy gadw’r rheoliadau yn Lloegr, Gogledd
Iwerddon, yr Alban a Chymru wedi’u halinio.
Dywedodd Llywodraeth y DU y byddai’r Bil yn “rhoi pŵer i’r deddfwrfeydd datganoledig dros
fwy o faterion nag y gawsant erioed o’r blaen, gan gynnwys dros ansawdd aer, effeithlonrwydd
ynni adeiladau ac elfennau o gyfraith cyflogaeth, heb gael gwared ar unrhyw un o’u pwerau
cyfredol”75. Fodd bynnag, mae Llywodraeth Cymru wedi ei alw’n “ymosodiad gwarthus ar
ei chymhwysedd deddfwriaethol” oherwydd y ffordd y byddai’n tanseilio ei gallu i ddeddfu
ar feysydd a ddatganolwyd76. O ganlyniad, gwnaeth Llywodraethau Cymru a’r Alban wrthod
rhoi eu ‘cydsyniad deddfwriaethol’ i’r Bil. Dewisodd Llywodraeth y DU ei basio heb y
caniatâd hwn a daeth yn gyfraith ym mis Rhagfyr 2020.
Mae IMA y DU yn rhoi dwy egwyddor yn y gyfraith ar gyfer llywodraethu masnach nwyddau a
gwasanaethau yn y DU77:

1. Cydnabyddiaeth gydfuddiannol
Nod hyn yw i bob rhan o’r DU gymhwyso’r un safonau rheoleiddio. Ar gyfer nwyddau mae’n
cynnwys beth yw’r nwyddau (ee ei gynhwysion a’i becynnu) yn ogystal â sut mae’n cael ei wneud
(ee rheolau ar oriau gwaith a gwaredu gwastraff). Yn ymarferol mae’n golygu rhaid caniatáu i
unrhyw nwyddau y gellir eu gwerthu yn gyfreithiol mewn un rhan o’r DU gael eu gwerthu
ym mhob rhan arall o’r DU. Nid oes rhaid i nwyddau fodloni safonau’r wlad y maent yn cael eu
gwerthu ynddi ond safonau’r wlad y cawsant eu cynhyrchu ynddi neu eu mewnforio iddi yn gyntaf.
O ran gwasanaethau, os yw darparwr wedi’i awdurdodi i gynnig gwasanaeth mewn un rhan o’r
DU, mae’n gallu darparu’r gwasanaeth hwnnw mewn rhannau eraill o’r DU yn awtomatig.
Cyn i’r DU adael yr UE, gallai Llywodraeth Cymru fod wedi gwrthod ‘cydnabyddiaeth
gydfuddiannol’ pe bai ganddynt unrhyw ‘bryder iechyd cyhoeddus dilys’ am y cynnyrch hwnnw.
Mae cyfraith y DU a grëwyd gan IMA y DU yn rhoi llawer llai o ryddid i wledydd datganoledig.
Nawr gallant wrthod ‘cydnabyddiaeth gydfuddiannol’ dim ond os yw er mwyn brwydro yn
erbyn lledaenu pla a chlefyd neu i atal bwyd a bwyd anifeiliaid anniogel - ni ystyrir unrhyw
fygythiadau eraill i iechyd y cyhoedd78.
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2. Peidio â gwahaniaethu
Mae hyn yn atal aelod-wlad o’r DU rhag cyflwyno rheolau sy’n trin ei chynhyrchion ei hun
yn wahanol i’r rhai sy’n dod o rannau eraill o’r DU. Mae dau fath o reol: y rhai sy’n effeithio ar
‘drefniadau gwerthu’, ee gofynion hysbysebu a thrwyddedu; ac ‘amodau gorfodol sy’n ymwneud
â gwerthu’, ee sut mae nwyddau’n cael eu storio neu eu cludo.
Gellir gwahaniaethu’n uniongyrchol yn erbyn nwyddau o rannau eraill o’r DU dim ond er mwyn
brwydro yn erbyn lledaeniad afiechyd neu mewn ymateb i argyfwng iechyd y cyhoedd
sy’n ‘fygythiad eithriadol i iechyd pobl’. Caniateir gwahaniaethu anuniongyrchol os gellir ei
‘ystyried yn rhesymol yn fodd angenrheidiol’ o amddiffyn bywyd neu iechyd pobl, planhigion
neu anifeiliaid neu amddiffyn diogelwch y cyhoedd.

Casgliad
Mae gan gytundebau masnach a pholisi masnach newydd dan arweiniad Llywodraeth
y DU y potensial i effeithio ar iechyd y boblogaeth yng Nghymru yn y tymor byr, tymor
canolig a hir yn ogystal ag agenda polisi iechyd y cyhoedd Cymru.
Roedd asesiad o effaith ar iechyd Brexit a gyhoeddwyd yn ddiweddar gan ICC yn cydnabod
yr angen i’r sector iechyd y cyhoedd yng Nghymru ddod yn fwy abl i ymgysylltu â
pholisi masnach, ac i iechyd a llesiant fod ar flaen y gad yn null Llywodraeth Cymru o
eirioli ar fasnach63. Mae’r papur briffio hwn yn cefnogi’r casgliad hwnnw trwy dynnu sylw
at y nifer o ffyrdd y gall masnach ddylanwadu ar iechyd a llesiant Cymru. Mae hefyd yn tynnu
sylw at sut gallai cytundebau masnach weithredu i waethygu anghydraddoldeb yng
Nghymru, a sut gellid oedi cyflawni nodau iechyd y cyhoedd a newid yn yr hinsawdd
trwy gyfreithiau a pholisïau newydd.
Mae goblygiadau masnach ar ôl Brexit ar iechyd y cyhoedd yn rhaglen waith barhaus i ICC. Yn
ddiweddar rydym wedi cyhoeddi nifer o adroddiadau sy’n rhoi mwy o fanylion am elfennau
penodol o’r pwnc hwn, sydd i’w gweld yn yr adran darllen pellach.
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