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Statistikaamet tagab esitatavate andmete täieliku kaitse

Hallil taustal väli on veebis automaatselt täidetud. Selle välja andmeid ei saa muuta, need on nähtavad pärast salvestamist.

KONTROLLID

Kontrollid tabelis 1. ETTEVÕTTE OMATARVE

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
1492 ({ENL_1_2_3}>0 JA {ENL_1_2_2}>0) VÕI

({ENL_1_2_3}=0 JA {ENL_1_2_2}=0)
Täitmata lahter. Kui maksumus (tabel 1 veerg 2) on märgitud, siis peab olema märgitud ka  kogus (tabel 1
veerg 1) ja vastupidi

Raske

1496 ({ENL_1_2080_3}>0 JA {ENL_1_2080_2}>0) VÕI
({ENL_1_2080_3}=0 JA {ENL_1_2080_2}=0)

Täitmata lahter. Kui maksumus (tabel 1 veerg 2) on märgitud, siis peab olema märgitud ka  kogus (tabel 1
veerg 1) ja vastupidi

Raske

1497 {ENL_1_2080_2}>={ENL_1_4_2} Vastuolulised andmed. Autobensiini aasta jooksul tarbitud kogus (tabel 1 veerg 1 rida 3) ei saa olla väiksem
kui maanteetranspordis aasta jooksul tarbitud autobensiini kogus (tabel 1 veerg 1 rida 4)

Raske

1498 ({ENL_1_2051_3}>0 JA {ENL_1_2051_2}>0) VÕI
({ENL_1_2051_3}=0 JA {ENL_1_2051_2}=0)

Täitmata lahter. Kui maksumus (tabel 1 veerg 2) on märgitud, siis peab olema märgitud ka  kogus (tabel 1
veerg 1) ja vastupidi

Raske

1499 {ENL_1_2051_2}>={ENL_1_6_2} Vastuolulised andmed. Diislikütuse aasta jooksul tarbitud kogus (tabel 1 veerg 1 rida 5) ei saa olla väiksem
kui maanteetranspordis aasta jooksul tarbitud diislikütuse kogus (tabel 1 veerg 1 rida 6)

Raske

1502 ({ENL_1_1111_3}>0 JA {ENL_1_1111_2}>0) VÕI
({ENL_1_1111_3}=0 JA {ENL_1_1111_2}=0)

Täitmata lahter. Kui maksumus (tabel 1 veerg 2) on märgitud, siis peab olema märgitud ka  kogus (tabel 1
veerg 1) ja vastupidi

Raske

1503 ({ENL_1_1112_3}>0 JA {ENL_1_1112_2}>0) VÕI
({ENL_1_1112_3}=0 JA {ENL_1_1112_2}=0)

Täitmata lahter. Kui maksumus (tabel 1 veerg 2) on märgitud, siis peab olema märgitud ka  kogus (tabel 1
veerg 1) ja vastupidi

Raske

1504 ({ENL_1_1114_3}>0 JA {ENL_1_1114_2}>0) VÕI
({ENL_1_1114_3}=0 JA {ENL_1_1114_2}=0)

Täitmata lahter. Kui maksumus (tabel 1 veerg 2) on märgitud, siis peab olema märgitud ka  kogus (tabel 1
veerg 1) ja vastupidi

Raske

1505 ({ENL_1_1115_3}>0 JA {ENL_1_1115_2}>0) VÕI
({ENL_1_1115_3}=0 JA {ENL_1_1115_2}=0)

Täitmata lahter. Kui maksumus (tabel 1 veerg 2) on märgitud, siis peab olema märgitud ka  kogus (tabel 1
veerg 1) ja vastupidi

Raske

1506 ({ENL_1_1116_3}>0 JA {ENL_1_1116_2}>0) VÕI
({ENL_1_1116_3}=0 JA {ENL_1_1116_2}=0)

Täitmata lahter. Kui maksumus (tabel 1 veerg 2) on märgitud, siis peab olema märgitud ka  kogus (tabel 1
veerg 1) ja vastupidi

Raske

1507 ({ENL_1_1132_3}>0 JA {ENL_1_1132_2}>0) VÕI
({ENL_1_1132_3}=0 JA {ENL_1_1132_2}=0)

Täitmata lahter. Kui maksumus (tabel 1 veerg 2) on märgitud, siis peab olema märgitud ka  kogus (tabel 1
veerg 1) ja vastupidi

Raske

1508 ({ENL_1_1133_3}>0 JA {ENL_1_1133_2}>0) VÕI
({ENL_1_1133_3}=0 JA {ENL_1_1133_2}=0)

Täitmata lahter. Kui maksumus (tabel 1 veerg 2) on märgitud, siis peab olema märgitud ka  kogus (tabel 1
veerg 1) ja vastupidi

Raske

1509 ({ENL_1_2030_3}>0 JA {ENL_1_2030_2}>0) VÕI
({ENL_1_2030_3}=0 JA {ENL_1_2030_2}=0)

Täitmata lahter. Kui maksumus (tabel 1 veerg 2) on märgitud, siis peab olema märgitud ka  kogus (tabel 1
veerg 1) ja vastupidi

Raske

1510 ({ENL_1_2040_3}>0 JA {ENL_1_2040_2}>0) VÕI
({ENL_1_2040_3}=0 JA {ENL_1_2040_2}=0)

Täitmata lahter. Kui maksumus (tabel 1 veerg 2) on märgitud, siis peab olema märgitud ka  kogus (tabel 1
veerg 1) ja vastupidi

Raske
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1511 ({ENL_1_2110_3}>0 JA {ENL_1_2110_2}>0) VÕI
({ENL_1_2110_3}=0 JA {ENL_1_2110_2}=0)

Täitmata lahter. Kui maksumus (tabel 1 veerg 2) on märgitud, siis peab olema märgitud ka  kogus (tabel 1
veerg 1) ja vastupidi

Raske

1512 ({ENL_1_2190_3}>0 JA {ENL_1_2190_2}>0) VÕI
({ENL_1_2190_3}=0 JA {ENL_1_2190_2}=0)

Täitmata lahter. Kui maksumus (tabel 1 veerg 2) on märgitud, siis peab olema märgitud ka  kogus (tabel 1
veerg 1) ja vastupidi

Raske

1513 ({ENL_1_3010_3}>0 JA {ENL_1_3010_2}>0) VÕI
({ENL_1_3010_3}=0 JA {ENL_1_3010_2}=0)

Täitmata lahter. Kui maksumus (tabel 1 veerg 2) on märgitud, siis peab olema märgitud ka  kogus (tabel 1
veerg 1) ja vastupidi

Raske

1514 ({ENL_1_3030_3}>0 JA {ENL_1_3030_2}>0) VÕI
({ENL_1_3030_3}=0 JA {ENL_1_3030_2}=0)

Täitmata lahter. Kui maksumus (tabel 1 veerg 2) on märgitud, siis peab olema märgitud ka  kogus (tabel 1
veerg 1) ja vastupidi

Raske

1572 ({ENL_1_1200_3}>0 JA {ENL_1_1200_2}>0) VÕI
({ENL_1_1200_3}=0 JA {ENL_1_1200_2}=0)

Täitmata lahter. Kui maksumus (tabel 1 veerg 2) on märgitud, siis peab olema märgitud ka  kogus (tabel 1
veerg 1) ja vastupidi

Raske

1574 ({ENL_1_1020_3}>0 JA {ENL_1_1020_2}>0) VÕI
({ENL_1_1020_3}=0 JA {ENL_1_1020_2}=0)

Täitmata lahter. Kui maksumus (tabel 1 veerg 2) on märgitud, siis peab olema märgitud ka  kogus (tabel 1
veerg 12) ja vastupidi

Raske

1616 ({ENL_1_1113_3}>0 JA {ENL_1_1113_2}>0) VÕI
({ENL_1_1113_3}=0 JA {ENL_1_1113_2}=0)

Täitmata lahter. Kui maksumus (tabel 1 veerg 2) on märgitud, siis peab olema märgitud ka  kogus (tabel 1
veerg 12) ja vastupidi

Raske

24523 ({ENL_1_1_3}>0 JA {ENL_1_1_2}>0) VÕI
({ENL_1_1_3}=0 JA {ENL_1_1_2}=0)

Täitmata lahter. Kui maksumus (tabel 1 veerg 2) on märgitud, siis peab olema märgitud ka  kogus (tabel 1
veerg 1) ja vastupidi

Raske

25875 KUI ({ENL_1_1020_3}>0 JA {ENL_1_1020_2}>0), SIIS
(BETWEEN(({ENL_1_1020_3}/{ENL_1_1020_2}),65,130))

Veenduge palun, kas kütuse maksumus ja kogus on õige. Kivisöe ostuhind on vahemikus 65 kuni 130
eurot/t. Erinevuse olemasolul vajutage nupule "Aktsepteerin kerged vead".

Kerge

25876 KUI ({ENL_1_1200_3}>0 JA {ENL_1_1200_2}>0), SIIS
(BETWEEN(({ENL_1_1200_3}/{ENL_1_1200_2}),6,15))

Veenduge palun, kas kütuse maksumus ja kogus on õige. Põlevkivi ostuhind on vahemikus 6 kuni 15
eurot/t. Erinevuse olemasolul vajutage nupule "Aktsepteerin kerged vead".

Kerge

25878 KUI ({ENL_1_1132_3}>0 JA {ENL_1_1132_2}>0), SIIS
(BETWEEN(({ENL_1_1132_3}/{ENL_1_1132_2}),13,45))

Veenduge palun, kas kütuse maksumus ja kogus on õige. Tükkturba ostuhind on vahemikus 13  kuni 45
eurot/t. Erinevuse olemasolul vajutage nupule "Aktsepteerin kerged vead".

Kerge

25879 KUI ({ENL_1_1133_3}>0 JA {ENL_1_1133_2}>0), SIIS
(BETWEEN(({ENL_1_1133_3}/{ENL_1_1133_2}),65,130))

Veenduge palun, kas kütuse maksumus ja kogus on õige. Turbabriketi ostuhind on vahemikus 65 kuni 130
eurot/t. Erinevuse olemasolul vajutage nupule "Aktsepteerin kerged vead".

Kerge

25880 KUI ({ENL_1_1111_3}>0 JA {ENL_1_1111_2}>0), SIIS
(BETWEEN(({ENL_1_1111_3}/{ENL_1_1111_2}),13,50))

Veenduge palun, kas kütuse maksumus ja kogus on õige. Küttepuude ostuhind on vahemikus 13 kuni 50
eurot/m³. Erinevuse olemasolul vajutage nupule "Aktsepteerin kerged vead".

Kerge

25881 KUI ({ENL_1_1112_3}>0 JA {ENL_1_1112_2}>0), SIIS
(BETWEEN(({ENL_1_1112_3}/{ENL_1_1112_2}),6,40))

Veenduge palun, kas kütuse maksumus ja kogus on õige. Puiduhakke ostuhind on vahemikus 6 kuni 40
eurot/m³. Erinevuse olemasolul vajutage nupule "Aktsepteerin kerged vead".

Kerge

25882 KUI ({ENL_1_1115_3}>0 JA {ENL_1_1115_2}>0), SIIS
(BETWEEN(({ENL_1_1115_3}/{ENL_1_1115_2}),6,30))

Veenduge palun, kas kütuse maksumus ja kogus on õige. Puidutööstusjäätmete ostuhind on vahemikus 6
kuni 30 eurot/m³. Erinevuse olemasolul vajutage nupule "Aktsepteerin kerged vead".

Kerge

25883 KUI ({ENL_1_1116_3}>0 JA {ENL_1_1116_2}>0), SIIS
(BETWEEN(({ENL_1_1116_3}/{ENL_1_1116_2}),3,13))

Veenduge palun, kas kütuse maksumus ja kogus on õige. Metsamajandusjäätmete ostuhind on vahemikus
3 kuni 13 eurot/m³. Erinevuse olemasolul vajutage nupule "Aktsepteerin kerged vead".

Kerge

25884 KUI ({ENL_1_1113_3}>0 JA {ENL_1_1113_2}>0), SIIS
(BETWEEN(({ENL_1_1113_3}/{ENL_1_1113_2}),65,250))

Veenduge palun, kas kütuse maksumus ja kogus on õige. Puidugraanulite ostuhind on vahemikus 65 kuni
250 eurot/m³. Erinevuse olemasolul vajutage nupule "Aktsepteerin kerged vead".

Kerge

25885 KUI ({ENL_1_1114_3}>0 JA {ENL_1_1114_2}>0), SIIS
(BETWEEN(({ENL_1_1114_3}/{ENL_1_1114_2}),65,250))

Veenduge palun, kas kütuse maksumus ja kogus on õige. Puitbriketi ostuhind on vahemikus 65 kuni 250
eurot/t. Erinevuse olemasolul vajutage nupule "Aktsepteerin kerged vead".

Kerge

25886 KUI ({ENL_1_3010_3}>0 JA {ENL_1_3010_2}>0), SIIS
(BETWEEN(({ENL_1_3010_3}/{ENL_1_3010_2}),190,500)
)

Veenduge palun, kas kütuse maksumus ja kogus on õige. Maagaasi ostuhind on vahemikus 190 kuni 500
eurot/ m³. Erinevuse olemasolul vajutage nupule "Aktsepteerin kerged vead".

Kerge

25887 KUI ({ENL_1_3030_3}>0 JA {ENL_1_3030_2}>0), SIIS
(BETWEEN(({ENL_1_3030_3}/{ENL_1_3030_2}),600,120
0))

Veenduge palun, kas kütuse maksumus ja kogus on õige. Vedelgaasi ostuhind on vahemikus 600 kuni 1200
eurot/t. Erinevuse olemasolul vajutage nupule "Aktsepteerin kerged vead".

Kerge

25888 KUI ({ENL_1_2030_3}>0 JA {ENL_1_2030_2}>0), SIIS
(BETWEEN(({ENL_1_2030_3}/{ENL_1_2030_2}),250,800)
)

Veenduge palun, kas kütuse maksumus ja kogus on õige. Raske kütteõli ostuhind on vahemikus 250 kuni
800 eurot/t. Erinevuse olemasolul vajutage nupule "Aktsepteerin kerged vead".

Kerge

25889 KUI ({ENL_1_2110_3}>0 JA {ENL_1_2110_2}>0), SIIS
(BETWEEN(({ENL_1_2110_3}/{ENL_1_2110_2}),200,500)
)

Veenduge palun, kas kütuse maksumus ja kogus on õige. Põlevkivikütteõli (raske frakt) ostuhind on
vahemikus 200 kuni 500 eurot/t. Erinevuse olemasolul vajutage nupule "Aktsepteerin kerged vead".

Kerge

25890 KUI ({ENL_1_2040_3}>0 JA {ENL_1_2040_2}>0), SIIS Veenduge palun, kas kütuse maksumus ja kogus on õige. Kerge kütteõli ostuhind on vahemikus 260 kuni Kerge
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(BETWEEN(({ENL_1_2040_3}/{ENL_1_2040_2}),260,720)
)

720 eurot/t. Erinevuse olemasolul vajutage nupule "Aktsepteerin kerged vead".

25891 KUI ({ENL_1_2051_3}>0 JA {ENL_1_2051_2}>0), SIIS
(BETWEEN(({ENL_1_2051_3}/{ENL_1_2051_2}),700,200
0))

Pehme viga, mida on vaja kommenteerida. Veenduge palun, kas kütuse maksumus ja kogus on õige.
Diislikütuse ostuhind on vahemikus 700 kuni 2000 eurot/t. Erinevuse olemasolul vajutage "Vigade
ülevaates" rea lõpus olevale hüüumärgile, lisage kommentaar, kinnitage ja vajutage nupule "Aktsepteerin
kerged vead". Kommentaari kirjutamata ei saa küsimustikku kinnitada/esitada.

Kerge,
vajab
selgitust

25892 KUI ({ENL_1_2080_3}>0 JA {ENL_1_2080_2}>0), SIIS
(BETWEEN(({ENL_1_2080_3}/{ENL_1_2080_2}),900,200
0))

Pehme viga, mida on vaja kommenteerida. Veenduge palun, kas kütuse maksumus ja kogus on õige.
Autobensiini ostuhind on vahemikus 900 kuni 2000 eurot/t. Erinevuse olemasolul vajutage "Vigade
ülevaates" rea lõpus olevale hüüumärgile, lisage kommentaar, kinnitage ja vajutage nupule "Aktsepteerin
kerged vead". Kommentaari kirjutamata ei saa küsimustikku kinnitada/esitada.

Kerge,
vajab
selgitust

25893 KUI ({ENL_1_2190_3}>0 JA {ENL_1_2190_2}>0), SIIS
(BETWEEN(({ENL_1_2190_3}/{ENL_1_2190_2}),1000,54
00))

Veenduge palun, kas kütuse maksumus ja kogus on õige. Tehniliste õlide ostuhind on vahemikus 1000 kuni
5400 eurot/t. Erinevuse olemasolul vajutage nupule "Aktsepteerin kerged vead".

Kerge

25894 KUI ({ENL_1_1_3}>0 JA {ENL_1_1_2}>0), SIIS
(BETWEEN(({ENL_1_1_3}/{ENL_1_1_2}),45,200))

Pehme viga, mida on vaja kommenteerida. Veenduge palun, kas elektrienergia  maksumus ja kogus on
õige. Elektrienergia ostuhind on vahemikus 45 kuni 200. Erinevuse olemasolul vajutage "Vigade ülevaates"
rea lõpus olevale hüüumärgile, lisage kommentaar, kinnitage ja vajutage nupule "Aktsepteerin kerged vead".
Kommentaari kirjutamata ei saa küsimustikku kinnitada/esitada.

Kerge,
vajab
selgitust

25895 KUI ({ENL_1_2_3}>0 JA {ENL_1_2_2}>0), SIIS
(BETWEEN(({ENL_1_2_3}/{ENL_1_2_2}),30,100))

Pehme viga, mida on vaja kommenteerida. Veenduge palun, kas soojusenergia  maksumus ja kogus on
õige. Soojusenergia ostuhind on vahemikus 30 kuni 100. Erinevuse olemasolul vajutage "Vigade ülevaates"
rea lõpus olevale hüüumärgile, lisage kommentaar, kinnitage ja vajutage nupule "Aktsepteerin kerged vead".
Kommentaari kirjutamata ei saa küsimustikku kinnitada/esitada.

Kerge,
vajab
selgitust

Kontrollid tabelis 1.1. ETTEVÕTTE OMATARVE (JÄRG)

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
1493 ({ENL_2_141_5}>0 JA {ENL_2_141_4}>0) VÕI

({ENL_2_141_5}=0 JA {ENL_2_141_4}=0)
Täitmata lahter. Kui maksumus (tabel 1.1. veerg 4) on märgitud, siis peab olema märgitud ka  kogus (tabel
1.1. veerg 3) ja vastupidi

Raske

1494 ({ENL_2_142_5}>0 JA {ENL_2_142_4}>0) VÕI
({ENL_2_142_5}=0 JA {ENL_2_142_4}=0)

Täitmata lahter. Kui maksumus (tabel 1.1. veerg 4) on märgitud, siis peab olema märgitud ka  kogus (tabel
1.1. veerg 3) ja vastupidi

Raske

1495 ({ENL_2_143_5}>0 JA {ENL_2_143_4}>0) VÕI
({ENL_2_143_5}=0 JA {ENL_2_143_4}=0)

Täitmata lahter. Kui maksumus (tabel 1.1. veerg 4) on märgitud, siis peab olema märgitud ka  kogus (tabel
1.1. veerg 3) ja vastupidi

Raske

24524 KUI ({ENL_2_141_4}>0 JA {ENL_2_141_5}>0), SIIS
({ENL_2_141_1}!=NULL JA {ENL_2_141_2}!=NULL)

Täitmata lahter. Kui muu kütuse aasta jooksul tarbitud kogus (tabel 1.1. veerg 3) ja maksumus (tabel 1.1.
veerg 4) on märgitud, siis peab olema märgitud ka kütuseliik (tabel 1.1. veerg 1) ja mõõtühik (tabel 1.1.
veerg 2)

Raske

24525 KUI ({ENL_2_142_4}>0 JA {ENL_2_142_5}>0), SIIS
({ENL_2_142_1}!=NULL JA {ENL_2_142_2}!=NULL)

Täitmata lahter. Kui muu kütuse aasta jooksul tarbitud kogus (tabel 1.1. veerg 3) ja maksumus (tabel 1.1.
veerg 4) on märgitud, siis peab olema märgitud ka kütuseliik (tabel 1.1. veerg 1) ja mõõtühik (tabel 1.1.
veerg 2)

Raske

24526 KUI ({ENL_2_143_4}>0 JA {ENL_2_143_5}>0), SIIS
({ENL_2_143_1}!=NULL JA {ENL_2_143_2}!=NULL)

Täitmata lahter. Kui muu kütuse aasta jooksul tarbitud kogus (tabel 1.1. veerg 3) ja maksumus (tabel 1.1.
veerg 4) on märgitud, siis peab olema märgitud ka kütuseliik (tabel 1.1. veerg 1) ja mõõtühik (tabel 1.1.
veerg 2)

Raske

Kontrollid tabelis 2. KÜSIMUSTIKU TÄITMISEKS KULUNUD AEG

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
20071 {TAITMISEAEGMINUTIT}<=59 Suurim lubatud väärtus saab olla 59 minutit. Kui minuteid on 60 või rohkem, siis arvestage aeg tundidesse ja

minutitesse.
Raske

20072 {TAITMISEAEGTUNDI}+{TAITMISEAEGMINUTIT}>0 Küsimustiku täitmiseks kulunud aeg tuleb kindlasti märkida, kusjuures tundide ja minutite summa peab
olema suurem kui 0. Kulutatud aja hulka arvestatakse  juhendiga tutvumiseks, andmete kogumiseks ja
ettevalmistamiseks ning küsimustiku täitmiseks kulunud kõikide töötajate aeg.

Raske
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20073 {TAITMISEAEGTUNDI}<=999 Suurim lubatud väärtus saab olla 999 tundi Raske

AUTOSUMMAD

Autosummad tabelis 1. ETTEVÕTTE OMATARVE

Rea nimi Veeru nimi Valem Selgitus
Elektrienergia , MWh (1MWh
= 1000 kWh)

{ENL_1_1_3}/{ENL_1_1_2}

Soojus - tarbitud oma
tarbeks, MWh

{ENL_1_2_3}/{ENL_1_2_2}

Autobensiin, t (1000 liitrit on
ligikaudu 0,75 tonni)

{ENL_1_2080_3}/{ENL_1_2080_2}

Diislikütus, sh
erimärgistatud, t (1000 liitrit
on ligikaudu 0,84 tonni)

{ENL_1_2051_3}/{ENL_1_2051_2}

Kivisüsi, t {ENL_1_1020_3}/{ENL_1_1020_2}
Põlevkivi, t {ENL_1_1200_3}/{ENL_1_1200_2}
Küttepuud, m³(rm) {ENL_1_1111_3}/{ENL_1_1111_2}
Puiduhake, m³ {ENL_1_1112_3}/{ENL_1_1112_2}
Puidugraanulid (pelletid), t {ENL_1_1113_3}/{ENL_1_1113_2}
Puitbrikett, t {ENL_1_1114_3}/{ENL_1_1114_2}
Puidutööstusjäätmed
(saepuru, laastud jm), m³

{ENL_1_1115_3}/{ENL_1_1115_2}

Metsamajandusjäätmed
(oksad jm), m³

{ENL_1_1116_3}/{ENL_1_1116_2}

Tükkturvas kütteks, t {ENL_1_1132_3}/{ENL_1_1132_2}
Turbabrikett, t {ENL_1_1133_3}/{ENL_1_1133_2}
Raske kütteõli, t {ENL_1_2030_3}/{ENL_1_2030_2}
Kerge kütteõli, t {ENL_1_2040_3}/{ENL_1_2040_2}
Põlevkivikütteõli (raske frakt)
, t

{ENL_1_2110_3}/{ENL_1_2110_2}

Tehnilised õlid ja
määrdeained, t

{ENL_1_2190_3}/{ENL_1_2190_2}

Maagaas, tuhat m³ {ENL_1_3010_3}/{ENL_1_3010_2}
Vedelgaas, t {ENL_1_3030_3}/{ENL_1_3030_2}

Autosummad tabelis 1.1. ETTEVÕTTE OMATARVE (JÄRG)

Rea nimi Veeru nimi Valem Selgitus
Muu kütus {ENL_2_141_5}/{ENL_2_141_4}
Muu kütus {ENL_2_142_5}/{ENL_2_142_4}
Muu kütus {ENL_2_143_5}/{ENL_2_143_4}

Tarbitud aasta
jooksul,
maksumus,
eurot

{ENL_1_2080_3}+{ENL_1_2051_3}+{ENL_1_1111_3}+{ENL_1_1112_3}+{ENL_1_1113_3}+{ENL_1_1114_3
}+{ENL_1_1115_3}+{ENL_1_1116_3}+{ENL_1_1132_3}+{ENL_1_1133_3}+{ENL_1_2030_3}+{ENL_1_2040
_3}+{ENL_1_2110_3}+{ENL_1_3010_3}+{ENL_1_3030_3}+{ENL_1_1020_3}+{ENL_1_1200_3}+{ENL_2_14
1_5}+{ENL_2_142_5}+{ENL_2_143_5}


