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PRIEKŠSĒDĒTĀJA PRIEKŠVĀRDS

Esmu gandarīts iepazīstināt ar dokumentu par EAAPI sasniegumiem 2019. gadā.
Daļa no mūsu uzdevuma ir sekmēt kopēju pieeju uzraudzībai, tādēļ mēs esam izmantojuši tādus uzraudzības instrumentus kā mūsu sadarbības platformas, lai pievērstos pārrobežu uzņēmējdarbības modeļiem, kas nav ilgtspējīgi.
Pagājušā gadā mēs esam arī vairāk strādājuši pie uzņēmumu uzraudzības, lai patērētāji būtu pasargāti no sliktas
uzņēmējdarbības prakses. Tā tas ir ceļojumu apdrošināšanas gadījumā. Veicot tematisku pārskatu, mēs identificējām
noteiktus uzņēmējdarbības modeļus, kas ietver paaugstinātu risku, radot būtiskas bažas uzraudzības ziņā. Tādēļ mēs
izteicām brīdinājumu apdrošinātājiem un apdrošināšanas starpniekiem apkarot lielas komisijas maksas par ceļojumu
apdrošināšanas produktiem.
Turpinot strādāt ar patērētāju tendencēm, esam
identificējuši četras jomas, kurām jāpievērš lielāka uzmanība: dzīvības apdrošināšana, ko pārdod kopā ar hipotekārajiem aizdevumiem (kam
jāpievērš īpaša uzmanība 2020. gadā); tirgum
piesaistīti produkti; pievienotā apdrošināšana
un pretenziju apstrāde transportlīdzekļu apdrošināšanā.
Pastāvīgi zema procentu likme turpināja radīt
problēmas apdrošinātājiem un pensiju fondiem.
Apdrošināšanas jomā mēs pievēršamies tam kā
maksātspējas pārskata daļai

II. Kopumā Maksātspējas II sistēma ir efektīva un darbojas labi. Tādēļ mēs uzskatām pārskata rezultātu drīzāk par evolūciju nevis revolūciju.
Papildus vajadzīgajiem procentu likmes riska kalibrēšanas pielāgojumiem mēs vēlamies panākt līdzsvarotu pārskata
priekšlikumu ietekmi. Viena prioritāra joma ir proporcionalitāte, un EAAPI ir iesniegusi priekšlikumus, kas vērsti uz
būtisku ziņojumu sniegšanas prasību samazināšanu uzņēmumiem ar zemu riska profilu.
Zemās procentu likmes rada problēmas arī noguldītājiem. 2019. gadā mēs turpinājām strādāt pie pensijas kapitāla pārskatiem, kuri palīdzēs arodpensijas kapitāla uzkrāšanas institūcijām (AKUI) sniegt skaidru informāciju pensiju shēmas
dalībniekiem, tādējādi ļaujot dalībniekiem pieņemt apzinātākus lēmumus par saviem pensiju uzkrājumiem.
Lai varētu vairāk atbalstīt privātus noguldītājus viņu pensionēšanās mērķu sasniegšanā, mums ir jāaplūko arī pieprasījums, jo īpaši kapitāla tirgu savienības kontekstā. 2019. gadā mēs sākām strādāt pie tehniskajiem standartiem un tehniskajiem ieteikumiem Pan-Eiropas privāto pensiju produkta (PEPP) īstenošanai, un mēs uzskatām, ka tādiem vienkāršiem,
pārnesamiem, digitāliem produktiem kā PEPP var būt nozīmīga loma, palīdzot cilvēkiem veikt pensiju uzkrājumus.
Lai gan digitalizācija sniedz daudz iespēju patērētājiem, tā ietver zināmu risku. Mūsu tematiskajā pārskatā par lielo datu
analīzi transportlīdzekļu un veselības apdrošināšanā tika izcelti jautājumi, kas saistīti ar godīgumu un ētiku. EAAPI pēta
šos jautājumus dziļāk, iesaistot konsultatīvu ekspertu grupu, kas palīdz mums izstrādāt digitālās atbildības principus
apdrošināšanā.
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Digitalizācijas dēļ palielinās kiberuzbrukumu skaits. 2019. gadā EAAPI turpināja pētīt kiberrisku apdrošināšanas tirgu
Eiropā, uzturot dialogu ar nozari.
2019. gadā galvenās ziņas bija par klimata izmaiņām. Mūsu darbs šajā jomā ietvēra atzinumu par to, kā integrēt ar klimatu saistītus riskus Maksātspējā II, un pirmo reizi tika veikts novērtējums par vides, sociālajiem un pārvaldības riskiem
aroda pensiju spriedzes testos. Pārejā uz videi nekaitīgu ekonomiku mēs esam cieši pārliecināti, ka apdrošinātājiem ir
vadošā loma, lai ar savām investēšanas un riska parakstīšanas darbībām veicinātu pielāgošanos klimata pārmaiņām un
to mazināšanu. Arī pensiju fondiem kā ilgtermiņa ieguldītājiem var būt līdzīga loma.
Lai gan dabas katastrofas un kiberdrošība ir divi ļoti dažādi riska veidi, tām ir daudz kā kopīga: tām nav robežu un tās potenciāli var radīt smagu un dārgu mājsaimniecību, uzņēmējdarbības un finanšu sistēmas sagrāvi. Lai pievērstos globālām
problēmām, EAAPI uzskata, ka mums – uzraudzītājiem, nozarei un valsts iestādēm, ir jādarbojas kopā. Saskaņota pieeja
radīs spēcīgāku un sekmīgāku reakciju.
Starp mūsu sasniegumiem 2019. gadā ir arī mūsu Uzraudzības padomes un Eiropas iestāžu atbalsts un sadarbība ar tām,
kā arī dialoga turpināšana ar patērētājiem, nozari un citām ieinteresētām personām ar ieinteresēto personu grupu un
konsultatīvas pieejas palīdzību, un šajā ziņā es sagaidu sadarbības turpinājumu, lai mēs varētu īstenot savas pilnvaras.
Raugoties nākotnē, EAAPI turpinās veikt savus uzdevumus, bet tas notiks apstākļos, ko ietekmējis koronavīrusa uzliesmojums.
Šajā ziņā mēs turpināsim pievērst lielāko uzmanību patērētāju tiesību aizsardzībai un finansiālajai stabilitātei apdrošināšanas un pensiju sektorā, jo īpaši sekojot, lai šis sektors paliktu elastīgs, godīgs un spētu atlabt. Lai to sasniegtu,
mēs turpināsim atbalstīt Eiropas Komisijas iniciatīvas nodrošināt Eiropas zaļo kursu, Eiropas piemērotību digitālajam
laikmetam un cilvēkiem labvēlīgu ekonomiku.
Šādā veidā mēs panāksim to, ka apdrošināšana un pensijas atrodas Eiropas spēcīgā finanšu sektora centrā, kurš savukārt
kalpo saviem pilsoņiem.

Gabriel Bernardino
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Mūsu mērķis 2019. gadā bija darboties kā efektīvai organizācijai, veicot uzticētos uzdevumus, un es esmu apmierināts, sakot, ka kopumā mēs sasniedzām šo mērķi, panākot atbilstību visiem izpildes pamatrādītājiem. Mēs strādājām,
ievērojot augstus standartus visās četrās stratēģisko prioritāšu jomās, kā arī pievērsāmies ilgtspējīgu finanšu un apdrošināšanas tehnoloģijas transversālajām tēmām.
Mūsu spēja darboties balstās uz profesionāliem, kompetentiem un aizrautīgiem darbiniekiem. Lai atbalstītu cilvēkresursu attīstību, mēs turpinājām īstenot kompetenču modeli un integrēt to dažādās funkcijās un procesos. Mūsu organizācija ir izaugusi no 158 līdz 166 darbiniekiem, un aptuveni 80 % darbinieku ir iesaistīti pamatdarbību veikšanā.
Mēs spējam labi strādāt arī tādēļ, ka protam ātri
reaģēt uz prioritāšu maiņu. Neskaidrības attiecībā uz
Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības
lika mūsu iestādei palikt pastāvīgā gatavības stāvoklī,
lai varētu operatīvi reaģēt gadījumā, ja netiktu panākta politiska vienošanās par turpmākajām attiecībām.
2019. gada otrajā pusē pēc Eiropas Uzraudzības
iestādes pārskata secinājuma EAAPI pārskatīja, grozīja un izstrādāja reglamentu, lai nodrošinātu gatavību
uzņemties jaunus pienākumus un pilnvaras no 2020.
gada janvāra.
EAAPI atzinīgi novērtēja leģislatīvā akta priekšlikuma par Pan-Eiropas privāto pensiju produkta (PEPP)
pieņemšanu un nekavējoties sāka darbu pie papildu
noteikumu sagatavošanas, lai nodrošinātu pienācīgu
PEPP īstenošanu. EAAPI sāka darbu arī pie jaunajiem
procesiem un IT risinājumiem, kas vajadzīgi, lai reģistrētu produktus un pārraudzītu valsts kontroli.
Visu gadu iestāde izmantoja resursus efektīvi un atbildīgi. 2019. gadā iestādes darbības budžets bija 27,1 miljons EUR, un
līdz gada beigām mēs bijām īstenojuši 100 % saistību apropriāciju un 85,6 % maksājumu apropriāciju.
EAAPI, strādājot atklāti un pārredzami, darbojas pilnīgi atbilstīgi ES noteikumiem. Saskaņā ar pārskatatbildības principu
iestādē katru gadu revīzijas veic Eiropas Revīzijas palāta, Eiropas Komisijas Iekšējās revīzijas dienests un mūsu iestādes
revidenti. EAAPI atzinīgi vērtē sadarbību ar visām Eiropas iestādēm un ir regulāri piedalījusies pārbaudes sēdēs Eiropas
Parlamentā, tostarp 2019. gada novembrī Eiropas Parlamenta Ekonomikas un monetārās komitejas sēdē.
Cenšoties palielināt efektivitāti, EAAPI turpināja īstenot elektroniskos risinājumus, it īpaši administratīvajos procesos.
Tika panākts lielāks progress pārejā uz Eiropas Komisijas sistēmām cilvēkresursu pārvaldībā un misiju vadībā.
Tāpat iestāde strādāja ar citām ES aģentūrām iepirkumu jomā, lai panāktu apjomradītus ietaupījumus.
Tāpat kā iepriekšējos gados mēs esam daudz guvuši no ciešas sadarbības ar kolēģiem valsts kompetentajās iestādēs un
auglīgām attiecībām ar mūsu valdes un Uzraudzības padomes locekli.
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Mēs turpinājām piesaistīt plašu ieinteresēto personu kopu, lai informētu par savu darbu, īpaši caur ieinteresēto personu
grupām, kā arī, rīkojot apspriešanos un pasākumus.
Kā organizācija mēs esam apņēmušies darboties ilgtspējīgi, un pirmo reizi šajā pārskatā ir paziņojums par mūsu vides
pārvaldību. Divi to darbību piemēri, ko mēs veicām 2019. gadā, lai samazinātu ietekmi uz vidi, ir elektronisku darbplūsmu
ieviešana, kas samazina papīra izmantošanu, un videokonferenču iekārtu atjaunināšana, veicinot attālu dalību darbsemināros un pasākumos. Abu šo darbību dēļ ir vieglāk strādāt, it īpaši tādēļ, ka 2020. gadā mēs sākām ilgstoši strādāt no
mājām.
Skatoties nākotnē, mums būs jāpielāgo darbs un darba veidi jaunajiem izaicinājumiem: pienākumiem, kas izriet no Eiropas Uzraudzības iestādes pārskata, koronavīrusa pandēmijas izraisītam ekonomikas kritumam un mūsu darbavietas
pielāgošanai apstākļiem pēc koronavīrusa.
Es vēlos izteikt pateicību EAAPI darbiniekiem un kolēģiem no valsts kompetentajām iestādēm, Uzraudzības padomes
un valdes par viņu vērtīgo ieguldījumu mūsu darbā. Esmu pārliecināts, ka ar viņu atbalstu mēs spēsim atrisināt iepriekš
minētās problēmas. Tādējādi mēs varam turpināt attīstīt spēcīgu un elastīgu apdrošināšanas un aroda pensiju sektoru
Eiropā, no kura gūst labumu cilvēki, uzņēmumi un ekonomika visā Eiropā.

Fausto Parente
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2019. gadā EAAPI joprojām saglabāja nozīmīgu lomu apdrošināšanas un pensiju uzraudzībā Eiropā, cieši sadarbojoties ar valsts iestādēm, Eiropas iestādēm un citām ieinteresētajām personām, lai sasniegtu stratēģiskos mērķus,
kas noteikti tās 2019. gada darba programmā.
Uzņēmumu uzraudzības un regulas vadības
veicināšana
EAAPI ar tās regulu ir piešķirtas pilnvaras uzņemties vadošo lomu pārredzamības, vienkāršības un godīguma
veicināšanā iekšējā tirgū. Lai to izpildītu, ir būtiski izveidot
spēcīgu tiesisko regulējumu.
Apdrošināšanas izplatīšanas direktīvas kontekstā EAAPI
strādāja pie vairākiem uzdevumiem, tostarp pie vispārējā
labuma noteikumiem un Lēmuma par kompetento iestāžu
sadarbību pārskata.
Gada gaitā EAAPI būtiski stiprināja savu darbu pie uzņēmumu uzraudzības vadības. Tam par piemēru kalpo apmeklējumu ieviešana valsts uzraudzības iestādēs. Tāpat
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EAAPI turpināja veikt tirgus uzraudzību, īpaši ar patērētāju tendenču ziņojumu palīdzību.
Tematiskā pārskatā par patērētāju tiesību aizsardzības
jautājumiem ceļojumu apdrošināšanā atklājās, ka dažiem uzņēmējdarbības modeļiem ir paaugstināts risks, tostarp atalgojuma struktūrām, kas balstītas uz ļoti lielām
komisijas maksām un bieži izraisa kaitējumu patērētājiem. Šā pārskata rezultātā EAAPI izteica brīdinājumu apdrošinātājiem un apdrošināšanas starpniekiem apkarot
lielas komisijas maksas par ceļojumu apdrošināšanas produktiem.
2019. gadā EAAPI publicēja savu pirmo ziņojumu par
izmaksām un apdrošināšanas un pensiju produktu iepriekšējo darbību. Ziņojumā tika konstatēts, ka izmaksas
atšķiras atkarībā no produkta, piemaksas, riska kategorijas un jurisdikcijas, kā arī tas, ka produktu atšķirību dēļ
pastāv būtiskas problēmas ar darbības salīdzināšanu.
Konverģences virzīšana uz augstas kvalitātes
prudenciālo uzraudzību
EAAPI darba galvenā sastāvdaļa ir sasniegt kopēju Eiropas
pieeju uzraudzībai.
2019. gadā EAAPI veica ievērojamu darbu Maksātspējas II
2020. gada pārskata ietvaros. Šis pārskats nodrošinās to, lai
nozīmīgā regula joprojām būtu piemērota savam nolūkam.
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Arodpensijas kapitāla uzkrāšanas institūciju – AKUI II direktīvas īstenošanas kontekstā EAAPI strādāja pie tā, lai
panāktu proporcionālu un atbilstīgu AKUI II piemērošanu
visā Eiropā.
Tāpat EAAPI strādāja pie pensijas kapitāla pārskata
modeļa izstrādes, lai palīdzētu dalībniekiem labāk izprast
domu par saviem pensijas uzkrājumiem un ienākumiem,
dodoties pensijā.
2019. gada februārī Eiropas Parlaments un dalībvalstis
panāca politisku vienošanos par priekšlikumu par Pan-Eiropas privāto pensiju produktu (PEPP). Ņemot to vērā,
EAAPI sāka izstrādāt vairākus specifiskus PEPP tehniskus
materiālus atbilstoši PEPP regulai.
Starptautiskajā jomā EAAPI veicināja pirmās vispasaules
sistēmas pieņemšanu starptautiski aktīvu apdrošināšanas
grupu uzraudzībai 2019. gada novembrī, kas ietvēra apdrošināšanas kapitāla standarta versiju 2.0, kā arī sistēmiska riska mazināšanu apdrošināšanas sektorā. Gada gaitā
EAAPI turpināja veidot saskaņotu pieeju uzraudzībai un
popularizēt saskaņotas uzraudzības prakses, īstenojot
savu uzraudzības konverģences plānu. Prioritārās jomas
bija proporcionalitātes piemērošana, iekšēju modeļu uzraudzība un pārrobežu uzņēmējdarbības uzraudzība.
EAAPI ir izveidojusi papildu pārrobežu sadarbības platformas, lai veicinātu spēcīgāku un savlaicīgāku sadarbību
starp valstu kompetentajām iestādēm (VKI) par konkrētiem pārrobežu gadījumiem, ļaujot ātrāk identificēt un
novērtēt riskus pārrobežu uzņēmējdarbībā.
Tāpat EAAPI strādāja pie divām papildu salīdzinošām izvērtēšanām attiecībā uz regulāro uzraudzības ziņojumu
un VKI sadarbību pārrobežu uzņēmējdarbībā.
2019. gada laikā EAAPI turpināja pievērst lielu uzmanību
Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības
gaitas attīstībai un potenciālajai ietekmei, aicinot valsts
uzraudzības iestādes mazināt kaitējumu apdrošinājuma
ņēmējiem un apdrošināšanas polises saņēmējiem.
Apdrošināšanas un aroda pensiju sektoru finansiālās
stabilitātes stiprināšana
EAAPI turpināja apzināt tendences un iespējamos riskus,
kā arī neaizsargātību, kas varētu negatīvi ietekmēt Eiropas
pensiju un apdrošināšanas sektorus. Kā daļu no šā darba gada gaitā EAAPI publicēja apdrošināšanas un aroda
pensiju statistiku, tostarp otro gada apdrošināšanas pārskatu, riska paneli reizi ceturksnī un ziņojumu par finanšu

stabilitāti divas reizes gadā. Galvenā problēma joprojām ir
ilgstoši mazražīguma apstākļi.
2019. gadā EAAPI veica arī aroda pensiju sektora spriedzes testu. Tajā tika secināts, ka testā pielietotajā nelabvēlīgajā scenārijā tiktu zaudēta gandrīz ceturtdaļa no
parauga ieguldītajiem līdzekļiem, kas izraisītu būtiskus
pensiju samazinājumus.
Spriedzes testā pirmo reizi tika iekļauts vides, sociālo un
pārvaldības risku novērtējums. Testā atklājās ekonomisko
scenāriju ģeneratora faktoru pašreizējā pārvaldība un
apsvērumi aroda pensiju sektorā.
Kopumā parauga kapitālieguldījumos ir liels oglekļa pēdas
nospiedums attiecībā pret ES ekonomiku. Turklāt vairums
līdzdalības fondu ņem vērā ekonomisko scenāriju ģeneratora faktorus, tomēr mazāk par 20 % no parauga pašlaik
izvērtē ekonomisko scenāriju ģeneratora faktoru ietekmi
uz riskiem un ienākumiem.
EAAPI arī uzsāka apspriešanos par tāda Eiropas Valstu
apdrošināšanas garantiju sistēmu tīkla izveidi, kas ir pietiekami harmonizēts un atbilstoši finansēts.
Pārnozaru temati
EAAPI turpināja darbu ilgtspējīgas finansēšanas jomā. Tas
ietvēra Eiropas Komisijas ilgtspējīgā finansējuma plāna atbalstu, kā arī atzinuma publicēšanu par risku, kas saistīti ar
klimatu, integrēšanu Maksātspējā II.
Apdrošināšanas tehnoloģijas, digitalizācijas un kibernoturības jomās EAAPI strādāja dažādos digitālo finanšu
aspektos. Tie ietvēra ārpakalpojumus mākonī, mākslīgo
intelektu un lielos datus, ar mērķi veicināt uzraudzības
konverģenci un vienlīdzīgus apstākļus, balstoties uz proporcionalitātes principu un īstenojot tehnoloģiski neitrālu
pieeju finanšu inovācijām. 2019. gadā pēc tematiskā pārskata par lielo datu analīzes izmantošanu transportlīdzekļu un veselības apdrošināšanā EAAPI izveidoja konsultatīvu ekspertu grupu, lai tā palīdzētu EAAPI izstrādāt
digitālās atbildības principus apdrošināšanas sektoram.
Ziņojumā par apdrošinātāju kiberriskiem EAAPI atklāja, ka digitālā ekonomika un tehnoloģiju attīstība sniedz
iespējas kiberrisku apdrošinātājiem. Atbilstoša kiberrisku
apdrošināšana var sniegt vērtīgu ieguldījumu to kiberrisku pārvaldībai, ar kuriem saskaras uzņēmumi un klienti.
Labi attīstītam kiberrisku apdrošināšanas tirgum var būt
galvenā loma pārejā uz digitālo ekonomiku.
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Efektīva un lietderīga pilnvaru izpilde
2019. gadā EAAPI turpināja darboties kā efektīva organizācija, vienlaikus cenšoties vēl vairāk uzlabot administratīvos procesus.
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STRUKTŪRSHĒMA

Priekšsēdētājs
Gabriel Bernardino

Izpilddirektors
Fausto Parente

Korpora�vo lietu departaments
Susanne Rosenbaum
• Ins�tucionālo a�ecību,
stratēģijas un īstenošanas grupa
• Sakaru grupa
• Juridisko pakalpojumu grupa

Starptau�sko lietu padomnieks
Manuela Zweimueller

Poli�kas departaments
Jus�n Wray (vietas izpildītājs)

Uzraudzības procesu departaments
Ana Teresa Mou�nho

• Apdrošināšanas poli�kas nodaļa (Jus�n Wray))
• Pensiju poli�kas grupa
• Ietekmes novērtēšanas grupa

• Uzraudzības konverģences grupa
• Datu un komercizpētes grupa
• Maksātspējas II tehnisko datu grupa

Korpora�vā atbalsta departaments
Danny Janssen

Grāmatvedība

Pārraudzības departaments
Patrick Hoedjes
• Pārraudzības nodaļa (Jarl Kure)
• Iekšējo modeļu grupa
• Salīdzinošās izvērtēšanas grupa

• Informācijas tehnoloģiju nodaļa (Philip Kitzmantel)
• Cilvēkresursu nodaļa (Fa�ma Diago Villescas)
• Finanšu un iepirkumu nodaļa (Inga Naumane)
• Korpora�vo pakalpojumu grupa

Patērētāju aizsardzības departaments
Fausto Parente (pagaidu)
• Darījumdarbības poli�kas grupa
• Darījumdarbības pārraudzības grupa

Risku un ﬁnanšu stabilitātes
departaments
Dimitris Zafeiris
• Krīzes novēršanas grupa
• Finanšu stabilitātes grupa
• Pē�jumu un sta�s�kas grupa
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KĀ SAZINĀTIES AR ES
Klātienē
Visā Eiropas Savienībā ir simtiem Europe Direct informācijas centru. Sev tuvākā centra adresi varat atrast
tīmekļa lapā https://europa.eu/european-union/contact_lv
Pa tālruni vai e-pastu
Europe Direct ir dienests, kas atbild uz jūsu jautājumiem par Eiropas Savienību. Ar šo dienestu varat sazināties šādi:
— pa bezmaksas tālruni: 00 800 6 7 8 9 10 11 (daži operatori par šiem zvaniem var iekasēt maksu);
— pa šādu parasto tālruņa numuru: +32 22999696;
— pa e-pastu, izmantojot šo tīmekļa lapu: https://europa.eu/european-union/contact_lv
KĀ ATRAST INFORMĀCIJU PAR ES
Internetā
Informācija par Eiropas Savienību visās oficiālajās ES valodās ir pieejama portālā Europa: https://europa.
eu/european-union/index_lv
ES publikācijas
ES bezmaksas un maksas publikācijas varat lejupielādēt vai pasūtīt šeit: https://op.europa.eu/lv/
publications. Vairākus bezmaksas publikāciju eksemplārus varat saņemt, sazinoties ar Europe Direct vai
tuvāko informācijas centru (sk. https://europa.eu/european-union/contact_lv).
ES tiesību akti un ar tiem saistītie dokumenti
Ar visu ES juridisko informāciju, arī kopš 1952. gada pieņemtajiem ES tiesību aktiem visās oficiālajās
valodās, varat iepazīties vietnē EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu
ES atklātie dati
ES atklāto datu portāls (http://data.europa.eu/euodp/lv) dod piekļuvi ES datu kopām. Datus var
lejupielādēt un bez maksas izmantot kā komerciāliem, tā nekomerciāliem mērķiem.

EI-AD-20-001-LV-N

EUROPEAN INSURANCE AND
OCCUPATIONAL PENSIONS AUTHORITY
Westhafenplatz 1,
60327 Frankfurt am Main, Germany
https://www.eiopa.europa.eu/

ISBN 978-92-9473-245-3
ISSN 2529-5810

